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Metas XXI

Kas girdėt ?
Ne demokratai, ne republi- 

konai geru laiku ne padaro, 
ne nepagadina, tiktai milijo
nierei. Jiems ne skubu, ir ne 
paiso ar žmonije verke ar link 
sminasi.del juju vis tiek! Jie- 
jei turi tiek milijonu, jog vie
nas menes:s milijonus atnesza, 
kad ir kelis metus butu bedar
be.

Yra vargas del žmonių, 
Nes pareis galas ir del jiu.
Del turcziu sudna diena ne 

trukus ateis,
O del biedniokeliu karalyste 

dangaus užeis.
Ne Rooseveltas ne Taftas 

ne gali pagadyti ne pataisyti, 
nes tai priguli prie aplinky 

bes.

Ant svieto ne yra gero, ne 
terp karalių, terp ponu, terp 
dvasiszku ir prastu žmonių. 
Visi jeszko to, ka ne pamate, 
vieni kitiems grūmoję ir ker- 
szina: Karalei ginkluojesi, dva 
siszki vieni ant kitu spendže; 
o terp žmonių insiszaknino 
girtavimas per ka lyginasi iau 
kiniam.

Baisi ateitis persistato ir 
bausme ties svietu karo kaip 
juodas debesys nelaimiu.

Bėdos ne bus, pradeda fabri 
kai visur dyrbti, o ir angleka 
sės sujudo. Bus gerai! O ar 
ylgai teip bus? Dirbs lyg de- 
cemberio. Teip visi prana 
szauje.

Atsiszaukimas.

Providence R. J.
Paaiszkinimas ir protestas 

delai,- ats szaukimui in XXIII 
Seimą Susiy. L. R. K. A. til
pusiu No 27. “Žvaigždes”, isz 
3-czio Liepos, 1908 m. p. Izi- 
dorio Petrausko raszyta, Guo- 
dotini Kun. Seime!

Praszom mes Lietuviai mies 
to Providence R. L Kad mums 
pasirupintumet gera kunigą, 
ir jai kas žino koki, be vietos 
Kun. tegul atvažuoja ko grei- 
cziausia ir 1.1, (pasiraszes) Izi 
doras Petrauskas pirmsedis 
Draugistes Szv. Jono Krikszti- 
tojo).

Taigi Dr. Szv. Jono. Kr. 
Providence R. L turi už pride 
riste, praneszti per laikrasz- 
ežius, jog tai yra melagiste, to 
ki atsiszaukimai J. Petrausko.

Nes Lietuviai, Providence, 
turim kuninga dabar ir ne rei- 
kalaujem kito, o bažnycze, jau 
statom, ir visoki reikalai para
pijiniai bažnitiniai, eina savo 
keliu labai gerai, ka ir visi 
czionikszcziai Lietuviai yra 
užsiganadine, isz savo triūso,- 
ir kunigo, kokis dabar ežia 
yra, (tik viens Petrauskas, ne.)

O ka J. Petrauskas pasigar 
sines pats save už pirmsedi, 
Dr. Szv. Jono Kr. taigi už pro 
testuoja ta, neš Petrauskas no 
seniai jau ne yra, ne Sąnariu, 
mus Draug. nes yra iszbrauk- 
tas ir ne turi jokio sanriszio, 
su Draugiste Szv. Jono Kr. 
ne su parafija, nes jisai nori 
valditi J, Mil. Vyskupą, ir ku 
nigus O kada Viskupa iszvadi 
no bjaurei, ta karta Visko pas 
uždraudė, kad ta žmogų, kai
po veidmani ne daleisti in pa- 
rafijos reikalus.

Todėl inpikes ant visu nori 
atkerszit kuningams, kad koks 
kun. pribūtu, ir vėl grįžtu ad- 
gal.

O antra jog jisai neri. vertas 
ant tiek, kad galėtu apmokėt 
kasztus keliones jis viens.

Draugyste Szv. Jono Kriksz 
titojo virszininkai.

Pirmsedis Kazimieras Cy- 
ranka.

Rasztinikas Willliam Ada- 
monis.

Iždininkas M. Žolanskas
(Peczetys.)

Isz Amerikos.Praeitoje nedeloje buvo pa- 
szventinimas bažnyczios Kings 
tone, szale Wilkes-Barre, Pa. 
Paszyentinime emi dalybos 
daugybe kuningu ir visokiu 
draugyseziu. Szventino pats 
vyskupas iž Scrantono. Bažny 
cze yra puiki ir ne maža.

Viskas ėjo kanogeviause tik 
tai užėjo ne kam tykias erge
lis. Prie bažnyczios pardayine 
jo alų, žynoma ant “dokodo 
bažnyczios (?)” ir stovėjo ko
kis tai karabelninkas ne toli 
bažnyczios, pardavinėjo knin- 
gas ir kitokius daigtus, tai pa- 
temijas prabaszczius karabel- 
ninka, nuvarė. Tas žmogelis 
davi žine policijei, kad be lais 
nu alų pardavineje, adbego po 
licije, paemi alų, nuvijo bar- 
tenderius, na ir bus trubelis ne 
reikalyngas.

Kada buvo po visam, ku- 
ningai sav vieszinosi, pribuvo 
ir “cenzorius dvasiszku knin- 
gu” isz Skulkino pavieto ir 
kaip tik iu klebonije inejo, vi 
si kuningai ne padavė rankas 
“cenzoriui” iszsineszdino pas 
slovaku kuninga Jedliczka. 
Del ko teip padare, ne žine 
“Cenzorius” matydamas ir su
prasdamos jog “ižgasdino” ku 
ningus, ne ylgai užtrukias iszsi 
neszdino.

Trumpi Telegramai.
§ Scranton, Pa.- Puolantis 

anglis Green Ridge kasikloje 
užmueze Sam. Ędmerson ir 
Mick Kolabar.

§ Brooklyn N. Y.- Ansonia 
dirbtuve ziegoriu kur dirba su 
virszum tūkstantis darbininku 
vėl pradėjo dirbti po sustoji 
mai keletos nedeliu.

— Shippensburg, Pa.- Eks 
plozija dinamito naudojamas 
prie iszvedimo naujo Cumber 
land Valley geležinkelio, už 
musze tris darbinikus.

§ Pittsburg, Pa.-ugnis kurie 
pasidarė Holmes mokslaineje 
padare daug baimes del 150 
vaiku kurie radosi mokslaineje. 
Visi vaikai iszsigavo laimingai.

§ Honolulu- Ant ameriko 
niszko vajauno laivo Kearsar 
ge truko garine paipa ir penki 
matrosai tapo maždaugiaus ap 
ezutinti, .

§ Altoona, Pa.- Ugnis su 
naikino narna apgyventa Ita- 
Ii jonais. Tris ugnagesiai tapo 
užmuszti per puolanczius elek 
trikinius dratųs.

Fanuos ir Turtai!
Randasi New Yorko Steite Lietu- 

viszkoi Kolonioj da daugybe fariuu 
ne parduotu dauk musu brolu jau 
ežia apsisiedia ir stiprei laikosi. No
rim kad daugiaus musu broliu apsi- 
siestu kurie turi kiek kapitolo ant už 
pirkimo sau farmu. Artesnes žines 
gausit pas George Kleek. Poolville 
N. Y. reike indeti už 2 o. marke del 
atsakymo. ųnp)

Ant pardavimo.
Maža aptieka Lawrence, 

Mase, kur gyvena 7G tuks. žmo 
niu, Preke $700. Ta preke yra 
labai maža. Yra tai gera proga 
Lietuviszkam aptiekoriui, ka 
dangi arti aptiekos randasi dau 
gybe apsigyvenusiu Lietuviu, 
todėl galima vesti gera bizni 
Nandokytes isz progos. Atei 
szaukyte in Redakcija “Sau
les”. (65 oi)

KOŽNAS RASZO G ROM AT AS.
Betjago nori raszit gromata ant puikiau 

sios popieros kokios lig szioi da ne esi ma
tes, tai pargabenk sau tuzinu su kopertom 
tik už 40/ 05/ ir $1.50 busi užganadytas o 
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata 
aplaikys.

Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimu 
visokiu popieni viena tuziną.

Prisjunsk 25/. o apiaikysi surinkimą 
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje 

Labai puikus. Adressas:
P. T. BOCZKAUCfcAS, 

MAHANOY CITY, PA.

Naczelninkas rusiszkos 
policijos pabėgo.

Hevoliicienierei persergstl 
Amerika priesz agentus 

rusiszko rando.
Czionaitinei revolucijonierei 

rusiszki garsina, jog gintinas 
naczelninkas rusiszkos slaptos 
policijos pabėgo isz Petersbur 
go irprisit-kiri prierevolucionie 
riu,pavesdaraaejiemsin rankas 
visits kningas ir raeztus slaptos 
policijos. Dabar revolucijonie 
rei turi pravardes visu eznipu 
ku rueiszku no mažiausiu lyg 
didžiausiu, apart to, susipažino 
su planais rando, kuris keti 
nias ižsiunst 100 kalbėtoju ir 
agitatorių in Suv. Steitus, 
idant tiejei turėtu prakalbas 
ir girtu rusiszka randa. Tasai 
pabėgėlis randasi czion ameri 
ke, nes pravarde ne paduota, 
nes yra tai labai ženklyna ypa 
ta. Czionaitinei revolucijonierei 
palaiko tai už labai svarbu 
daigta.

l’ntžudinstes l'ittsburge.
Nog pradžios Liepos mene 

si net 21 ypatų apelinkiui 
Pittsburgo atėmė sau gyvastes 
o apie tuzinas kitu buvo nepa- 
sėkmingi pasidaryti sau gala 
ir buvo iszgialbeti.

Emigracija sumažėjo.
Washingtonas - Emigracija 

in Amerika ypacz isz Rosijos 
ir Japonijos ženklivai sumaže 
jo Juniaus menesije. Isz vsio 
tame menesije in amerika at 
plauke tik 31,947 kur praeita 
1907 m. tam paežiam menesije 
pribuvo 154,734. Isz Rosijos 
pribuvo praeita menesi vos 
6,202 emigrantu o praeita me 
ta tam paežiam menesije pribu 
vo net 32,112. Per ezeszis me 
nesiūs, tai yra neg pradžios 
meto lyg pabaigos Juniaus me 
nesi atplaukė in amerika 192 
tuks. ir 656 emigrantu o 1907 
mete per ta pati laika atplau 
ke 743 tuks. ir 952 emigrantu.

Užmuszti per perkūną
Failfield, Ill.- James Gu- 

yatt, ir jio yienuolekos metu 
Adomas likosi užmuszti per 
perkūną priesz nedele seredoje 
po piet. Pasislepi jiejei kluo 
ne no lietaus ir ten trenki in 
juosius perkūnas no kurio ir 
kluonas sudegi.

Senis norėjo su 13 metu 
mergina apsipaezuot.
Dover, Del.- Turtingas far 

merys Wdlim Williams, 60 
metu senumo, lykosi užklup
tas ir nnganubintas kada yaže 
vo in szluba su savo* mergina 
13 metu senumo.

Kuna senio rado policije pa
karta ant medžio su žaiduleis. 
ir ženklais, buk pats sau pasi 
dare smerti.

Policije yra tos nuomones, 
jog žudyete likosi papildyta 
per kitus, kad tiktai perszka 
dyti szlubui.

Williams buvo naszliu no 
meto ir turi penketą vaiku, 2 
sunusirtris dukteres; paskutini 
karta prisilaikinejo pas duktė 
res po kėlės nedeles.

6 Stiklu alaus ant dienos 
per daug.

Orange, N, J. - Szeszi stik 
lai alaus ant dienos, yra tai 
per daug del bile kokio žmo 
gaus. Sztai ka sako garsingas 
daktaras Herman P. Gerbert, 
kurio nuomone buvo duota del 
vieno vyno jeszkanczio darbo 
prie geležinkelio. Žinoma tasai 
žmogus negavo darbo nog 
kompanijos ba pats sake kad 
per diena iszgeie apie 6 stik 
lūs alaus.

Nepriims ateiviu in darba
Pittsburg, Pa.- Milžiniszka 

kompanija II C. Frick Co. 
Idcnininkai daugybe dirb 
tuviu kokso apelinkim Con
nellsville daliai' jeszko vyru 
prie darbo juju dirbtuvėse. 
Kompanija reikalauja vien 
tik amerikonius ir tokiu ka 

| yra apsigyvenia per keletą 
metu amerike. Praeita sanvai 
te agentai szipkorcziu apie 
Pittsburga iszsiunte žinias in 
Europa kad tie kurie iszkela 
vo in tėvynė, daugiaus nebe 
gūžtu in amerika kadangi dar 
bo jau negana ir ju vietas už 
ims amerikonai. Kompanija eta 
to daugybe stubu del tu ameri 
ko. szku darbininku ir kiek•i*
v v>j stuboj rasis maudykles 
ir lektrikine ezviesa. Isz tos 
ape inkines laike bedarbo ap 
leido apie 10 tukstaneziu atei
viu kurie iszvažiavo in tevy 
ne i. kada sugrįžtu tai darbo 
jau negaus.

Susirėmė palicmonas su 
levu.

Reading, Pa.- L-'ike paro 
dos pribuvusio cirkueo, vienas 
isz yežimu, kuriame radosi le 
vas, atsidarė. Milžiniszkas ka 
ralus žvėrių naudodamas isz 
davė baisu riksmą- ir szoko 
ant uliczios pripildytos žmoni 
mis. Bėgdamas per ul'czias, j 
iszauke dideli sumiszima. Žmo 
nis slapstėsi kur tik galėjo. 
Levas pajutęs luosybe bego 
tolaus, ir ant galo milžiniszku 
szokiu, perszoko per geležinį 
darželi prie namo J. Harris. 
Sztai piisiartino palicmonas 
Henrykas Emis o ne temyda 
man ant apsaugojimo dažiuro 
tojaus cirkuso, kuris bego pas 
kui leva, szauke in palicmona 
idant prie levo ne prisiartintu 
ba jin sudraskys. Palicmonas 
užsitraukiąs da daugiau savo 
skrybėlė inejo in darželi idant 
snsiremt su karalum puscziu. 
Levas iszdavias vela riksmą, 
rengėsi szokt ant savo nepriefe 
lio,— kada tasai paszauke: “no
riu su tavim susiremt” ir kirto 
su savo paika ant galo nosies 
levui. Lovas ryktelejas isz 
skausmo paszoko in szali, nes 
po valandėlei vela inirezia.i rcn 
gesi szokt, nes ir . tuom kart 
palicmonas pataikė gerai in ga 
la nosies. Matydamas jog turi 
ligų prieszinyka priesz savia, 
nuleido galva ir pasislėpė po 
tiepais. Policijantas paszauke 
dažiuretojus idant paymtu le 
va, tieje pristatė kletka prie 
trepu, -ka matydamas levas 
pats gervalei inejo.

Susirinkusieje žmonis szau 
ke vivatus ant garbes narsaus 
paliemono o miestas ketina do 
vanot jam puiku auksini melą 
Ii už jojo narsumą.

Episkopaliszkas viskupas 
mirė.

New 1 orkas- Utarninko 
vakara mirė Episkopaliu vis 
kūpąs Henry C. Potter isz 
New Yorkines diecezijos. Vis 
kūpąs Potter buvo 74 m. senu
mo ir buvo vyskupu New Yor 
kines diecezijos nog 1887 meto.

Pirmutinis lenku 
biskupas.

Chicago.- Seredoje atsibuvo 
czionais konsekracije kuningo 
Povilo P. Rhodo, pirmutinio 
ienku biskupo Amerike. Dali 
lavo konsekracijoi suvirszum 
700 kuningu ir 9 biskupai,

Kuningae Rhods (Mukas) 
yra kuningu keturioleka me 
tu, likos iszventintas 1894 me
te.

Dahvavo tame paezventini 
me teipgi, delegatai visokiu 
tautu kaipo, Lietuvei, Czekai, 
Prancūzai, Valakai, Vokieczei 
ir Anglikai.

Na, tai nors karta lenkai da 
šliaukė savo biskupo- sufraga 
no, o ka Lietuvei szendien tu 
ri? nieko!

Iszplesze kiliams paėmė 
81, 800.

Shamokin, Pa.- Valteris Vi 
niekis yra sakyta, ineigavo in 
kambarius kur užslaike kele 
tas burdingieriu ir iszplesze j n 
kufarius paimdamas 4 tuks. 8 
ezimtue doleriu, ir iszdume in 
nežinomas szalis ir lyg ežiam 
laikui da ne buvo suimtas.

Nukando szuns uodega 
už 85.

Mt Carmel, Pa.-Jonas Bucz 
kis ėjo ant laižybu $5 kad nu 
kas szuns uod ega. Keturi jo 
prietelei laike szuni o Buczkis 
nukando jam uodega ir Lzlai 
mejo tuos 5 dolerius.

Isz visu szalu
1’ slkeleliai užmuszc 50 

Japonu.
llusiszkas laikrasztis “Bow- 

see Gazette” talpina žinia apie 
susirėmimą Japoniszkos karu 
meriijs su Korijonais pasikėlė- 
liaisi Penkesdeszimts Japonu 
tapo užmuezt o kiek Korijo 
niu pražuvo tai nepaduoda.

Maisztas.
Srįnatra, Olandijos kolonijo, 

yra didele sala, kuri guli in 
pietus nuo Azijos, Pastaruoju 
laiku gubernatorius ome biau 
riai elgtieę su vietinais gyvento 
jais, rinkdamai isz ju mokes 
ežius. Sumatros gyventojai su 
kilo priesz Olandus ireme juos 
apsiginklavę varyti isz tėvynės. 
Olandijos vyriausybe isztyrus 
ta dalyka ir atidavė guberna 
toriui teisman už peržengimą 
savo valdžios. Maisztininkai 
iszarde geležinkelio linija apie 
du tukstaneziu metru. Laik- 
raszcziai pranesza, kad tikri 
maisztininku bu olandais buvo 
tikri musziai.

l’adotkas ant senti 
jaunikiu.

Berlinas.-Kaip jau žinoma 
jog padotkus ant sena jaunikiu 
ketina būti užvestas visoje Vo 
kietijoi, tai jau toksai padot 
kas likos investas nekuriuosia 
miestuose kaip Haberstade ir 
Straeburge Alzacijoi. Paskuti 
niam minėtam mieste nepa 
cziutiem atmusza nog uždar 
bio 10$. Piningus tuosius 
aplaiko paeziuoti darbinykai. 
Katras isz juju turi trejetą vai 
ku ne senesniu kaip 16 metu 
aplaikojprie uždarbio 5$ dau 
giau, jago turi daugiau kaip 
penkis vaikus aplaiko 10$ o 
turintys daugiau kaip septinis 
vaikus aplaiko 15$ daugiau. 
Miestas Halberstad datnoka 
savo darbininkams 1 50 mar 
kiu jago turi 3 arba 4 vaikus, 
jagu daugiau kaip penkis tai 
tėvas aplaiko 2 markes ant ne 
dėlios. Piningus iszmoka kas 
nedelia ir del paežiu ne del vy 
ru.

Dr. Sz. Ludviko Mahanoy 
City, Pa parengi dedeli pikniką 
diena 15 Augusto, kuiis atsi 
bus ant Pleasant Hill,- gale 
miesto.

Prasidės po nabažanstvai su 
paroda per miestą.

Inženga ant platformos 25c 
Bus dydelis susirinkimas, nes 
pribus sveczei isz visu szaliu!

Visi bus puikei priimti ir 
szoks net viskas dundės, ba 
bus puiki muzikeį

Nuoszirdžei užpraszo,
Komitetas.

Piknikas! Piknikas.

ISZ ROSIJOS, LTE< 
TUVOS IR LEN-

KĮJOS.
Naujieji vysnnpai

Popiežius paskyrė vyskupą 
A.Vnukoveki Mohilevo arevys 
knpu ir vieos Rusijos kataliku 
bažnycziii metropolitu. Peter 
burgo kataliku akademijos pro 
fesori ir kanauninka J Ciepla 
ka- Mohylevo pavyskupiu, 
pralota S. Daniseviezia Klavi 
diopdlo kapitulos vyskupu ir 
Plocko vyskupijos pralota A 
Novoveiski - Plocko vyskupu.

l’olittczna prova.
Vilnius.- In suda Vilniuje 

paduota prova penkių buvusiu 
siuntiniu lietuviszku in antra 
Durna isz szalies Soc. deni, pp, 
Vlado Staszinskio, Ant. Povi 
los, Ant. Kupsto, P. Kumelio 
ir Dr. Fr. Gudaviczius, apbal 
tytu api iszdeto atsiszaukymo 
Vasarije praeita meta m isz 
rinktus atstovus, kuri patalpi
no laikrasztije “Echo” ir pas 
kiruose plakatuose lietuyisz- 
kai: Cenzūra tame atsiszauki 
me iszrado kurstima ant mai- 
szates. P. Kupstas apart to Ii 
kosi patrauktas už prakalba, 
kuria garsino ant platformos 
geležkehu stacijo Pancvežije 
kada važiavo in Durna. Pana 
Kat. Gudovicziute sesuo siun 
tinio, teipos-gi apkaityta už 
dalyvavima maiszateje men. 
Grudžio 1906 mete mieste Erz 
vilkuose, Raseinių pav.

Arkerejus Serafin meta 
keiksmu.

Organas vitebskinis pravos- 
laune dvasiszku dydelei patai 
pino keiksmą ižsakyta sobore 
per szvente In dangų žengimo 
Jėzaus per biskupa (arkireju.) 
Serafiną.

Siuncziu ant gaivu Baltrusu 
apkriksztitu cerkveje prayos 
launose, katrie pereina ant ka
taliku, isztariu žodžius prana 
szo; tegul visos nelaimes ant 
juju virsta, tegul rankos nu 
džiūsta, lygos suspaudže pa 
vietre ižsmauge tegul visos ne 
laimes puola ant juju tegul vi 
si patenka in valdže szetono.

Ar tokie keiksmas iszeis ant 
gero ne žine ir reike abejot, 
jog nieko ne gelbes.

Atsovu vargai.
Jau szeezios sanvaites sukako, 

Peterburgo kalėjime “Kresty” 
sėdi Pirmosios Durnos atstovai 
už garsųjį Viborgo atsiszauki 
ma, kuriame jie kviete žmones 
nemoket vyriausybei nei vienos 
kapeikos ir neduoti nei vieno 
rekruto in kariumene. Kartu 
su jais vargeta ir lietuviu at 
stovas Juozas Kubilius. Kale 
jime su jais apeeina nei kiek 
negeraiu, kaip su vagimis arba 
su pikeziausiais galvažudžiais. 
Jie "visi sėdi pavieniui, gauna 
bloga valgymą, paeiyaikezczio- 
ti duoda nedaug ir tai vienam 
atstovui su kitu užginta eusieit, 
su giminėmis ir namiszkiaie 
matyties leidžia retai, žodžiu,- 
didžiausias prasikaltėlis nepa 
devitu ju likimui. Bet užkajoe 
dabar ten varginai Juk žmo 
neras jie tik gera dare!..

Tecziaus atstovai nenusimi
nė žada iszvargti tuos tris 
menesius, atsimindami, kad jie 
kenezia už žmonių ateiti, užju 
laisve.

Revolucijonierei I’ersijoi 
laimėjo.

Petersburg.- “Novoje Vre 
mia” danesza jog revolucijonie 
rei ome virszu ant vaisko per 
eiszko ezako ir užėmė miestą 
Tabrie- Nusidavė jiems pa 
ymt nog juju daugybe szuviu, 
ginklu ir armotu, kuriuos pali 
ko apleistam abaze.

Apstelavo Amerike 
szynas geležkeliui

Daeina žine isz Harbino 
Mandžiurijoi, jog agentai ame 
rikoninio trusto apemi tenais 
kontrakta ant dastatirao geleži 
mu szynu del antro kelio tran 
eyberinio už 25 milijonus dole 
riu.

Jau tame dalykia iždavi mi 
nisterije 5 ir puse milijonus do 
leriu ant vedimo antro kelio 
terp Samaros žlotanstu.

Antras kėlės szale seno ke 
lio kasztuos 80 milijonu dole 
riu.

Suėmė anarkistus.
Zitomirius. - Susekta anar 

chistu kuopa Anarchistai isz 
visu jiegu gynėsi nuo žandaru 
juos suimaneziu. Szaudantis 
tris anarchistai užmuszta ir tris 
sužeista: 13 žmonių suimta, Su 
žeisti 6 žandarai vienas žanda
ras numirė ligonbutyje.

kaunieczia pas ministru 
pirmininką.

Ministru pirmininkas Stoli- 
pinas birželio 14 d. priėmė 
Kauno mie-to atstovus: Brzo 
zovski Volfą ir Malineki, kuri 
buvo nukeliave praszyti, kad 
pavieto ištaigos nebutu perkel 
tos isz Kauno in Kėdainius, 
kaip apie tai pasklydes buvo 
gandas. Ministeriu pirminiu 
kas, iszklauses atstovus, paža 
dėjo, kad toks perkėlimas neį
vyks.

Iszplesze paczta.
Tiflis.- Ant Kadžarsko 

plento ryte 8 vai. iszpleszta 
paczta, kuria lydėjo 4 sargybi 
niai. 10 pleeziku mete bombas 
ir szaude. Užmusztas krasinin 
kas, sunkiai sužeistas kitas kra 
sininkas ir vežejatis, taip-gi 
užmuszti tris arkliai. Paimta 
pinigu 26.000 rub., viena už 
puoliką sargybiniai užmueze, 
o. kita suturėjo, kure yra, kaip 
iseiaiezkino, Kutajia o gub. 
gyvetojumi.

Emigracije ir Sibertje.
Petersburgas.- Emigracije 

in Siberije ezi met milžiniszkai 
auga. Isz Ufos danesza, jog 
tebyriam laike kas diena per- 
važiuoje czionais suvirszum 
15.000 emigrantu. Daugiause 
važiuoje in tenais kaimuoezei 
isz pietiniu gubernijų.

Rojestvenskis gyvus.
Berlinas- Ka buvo apgarsin 

ta kad Rusiszkas Vice-admiro 
las Rojestvenskis mite Prusuo 
se, tai pasirodė neteiea. Teisybe 
kad mirė Rusas po vardu 
Rojestvenskis bet tas nebebuvo 
admirolas.

Pelnas isz monopoliu.
Apgarsiata pelno atskaita 

už parduotąja degtine monopo 
liuose. Skaitant pagal gyven 
toju skaitliaus, tai mažiausiai 
iszgere degtines pietvakarinio- 
se gubernijose. Vilniaus guber 
nijoje iszpuola, kad kiekvie
nas žmogus tris ketvyrezius ki 
biro iezgere per metus. Dau
giausiai iszpuola Maskvos gu 
bernijoje: ten kiekvienam teko 
po (1*5 ) viena pilna ir dar ke 
turias peaktdalis kibiro.

Gaisrai.
Keliu ministerija ežiomis die 

nomie apturėjo praneszimus, 
kad Siberijoje dideli giriu plo 
tai dega pagal pati geležinkeli 
pradėjus nuo Tomsko, lig pa 
ežiam Krasnojarskui.

Rusijos gyventoju
Visuotinas suraezas. Ministe 

riu taryba nusprendė 1910 metu 
gale padaryti Rusijos gyvento 
ju visuotina surasza. Užlaidos 
tam tikslui apskaitomos in pus 
asztunto milijono.

Isz Lietuvos*
Radvyliszkis.

(Pan. pav.) Radvyliszkis 
m sžas meecziukas, bet girtuok 
liavimu ir jo pasekmėmis gali 
lyginties su dideliais. Norint 
Radvyliszkyje tiktai vienas mo 
nopolis, bet degtines galima 
gauti visur, net ezventadieniais 
ežia neretas atsitikimas, regeti 
žmogų su kraujuota galva. 
Sziaip ežia per atlaidas gegu 
žio 4 d. pritraukęs baltakes už 
musze K. Dadar slapstos polici 
ja negali jo surasti. Vyrai! ku
riems rupi visokiu pasibjaurė
tinu darbu prasiszalnimae, vale 
cziuje per sueiga padarykime 
nutarime Žemiecziu virszinika 
kad Radvyliszkyje, Medeikiuo 
se monopolius valdžia už da 
rytu.

Biržai.
Ketveri metai kaip guli ne 

judinti javai Pagerviecziu ma 
gazine, kurie jau supuvo. Per 
paskutini Pagerviecziu seniuni 
jos sueiga valstiecziai nutarė 
javu nebemainyti, nes vis tik 
juos vėl supudis, o parduodant 
tuos supuvėlius javus rudens 
laike turės patįs Pagerviecziu 
valstiecziai atpirkt, kiek kat
ram iszpuls nuo skaitliaus 
deszimtiniu žeme=. Norint Pa 
gerviecziu bežemiai nebuvo 
ūkininku spaudžiami atpirkt 
supuvėlius javus nuo duszios, 
tai yra no galvos, nes magazi
nas visiems priguli, vienok jie 
ūkininku sumanymui, nežinia 
del ko, priszinosi. Jie norėjo, 
kad supuvėlius javus permai 
nyti.

Panevėžys.
Aplink Paneveži ramu, 

tylu, rodos kad gyvenimas 
užmirszo savo begi. Niekur ne 
girdėti tu balsu ir kalbu, kas 
buvo girdėta, ir kalbėta anais 
metais. Lietu viste ežia žymiai 
platinasi, nors ir sutinka daug 
v šokiu kliueziu. Žmonių ap 
szvietimas teip-gi biskuti 
slenka pirmyn. Panevėžio “tik 
veiji rusai” kaž-ko neeusitare 
tirp saves ir skaidosi. Netoli 
nuo Panevėžio, Talninu kaime 
poselensas (apgyvendintas ru 
sas ) Sosnovskis savo žeme 
pragėrė ir dabar valdžia jo že 
me už skolas parduoda, bet ja 
pirkti tiktM rusai turi tiesa. 
Žeme derybos buvo paskirtos 
du kartu Panevėžio ' pavieto 
susivažiavime, ir niekas tos 
žemes nenupirko.Rusainenori, 
nes sako, kad jie n nuo tos 
žemes kuria dabar turi, nori 
bėgti. Rugiai ir vasarojus 
laukuose iszrodo vidutiniokai. 
Pievos prižėlė neperblogai- 
Lietus pralija gana tankiau

(Daugiaus ant 4 puslapio)

Prancszimas.

Knygų pirkėjams ir perkup 
ežiams, duodame žinoti, kad 
mes viską iszparduosime už pu 
se prekes. Knygas isz musu 
Katalogo imant kiekvienam 
kostumerui atiduosime už puse 
prekes, popieras gromar.oms 38 
gatunku už 65^ 100 arkuszu 
ir su konvertaie. Perkupcziams 
knygas duosime ko ne už 4- ta 
dali tik; o 1,000 popieru už 
$5. Abrozeliai ir altorėliai už 
labai pigias prekes. Adresas:

M. Žukaitis,
227 E. Main St., 
New Britain, Conn.

Teipgi parduosime drukavo 
jama presą, “Gordon”. 9x13 
ir litaras jagu reikalausite.
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Iszejna kas Utarninka ir Petniczo *
PRENUMERATA KASZTUOJE: 

AMERIKE—Ant cielo meto $2,50
ant puses meto 1,25 
ant ketverczio meto 65 

EUROPA — Rosije $3,50
Angliję ir Szkotlje 15 sh 
Prusus 15 mi

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda” 
AMERIKE ANT METO___ ~__ ___________  fl,00
ANGLIJĘ................................. .............................. 7 Nh
p1CSU8..... ........................—.............................. 7 mr
UOSSIJE..... ..................... .. ........ —....................fl,50

KAS UŽS1RASZO “SAULE” IR “LINKSMA 
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA: 

AMERIKE.................................... ......... ...............  S3,00
ROSSIJE............................     84,50
ANGLIJOJ............................................................ 10 Hh

Priek tam pilnai užsimokeja 
skaititojei, kas metas aplaiko 
dovana puiku Kalendori.

ENTERED AT THE MAHANOY CITY 
PA. POST OFFICE, AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. : ; ; ; •

KUNINGAS
Sniegyne vieeula eiaute lau 

ke; vejas staugė baisei rodos 
norėjo ineigaut in vargingas 
griijczeleB kaimuoczu. Ant uli 
ežios tyka ir tamsu niekur ne 
galima buvo matyt jokios d va 
sios. Vakaras jau senei užpuo 
le, žibutei jau no senei likos 
užgesinti. Tiktai isz vieno lan
go puolė szviesa ant uliczios.

— Kas-gi da lig sziol gale 
tu sėdėt teipvelivam vakare?

Tai jaunas kuningas, kuris 
szedien pribuvo in kaima, idant 
užimt vieta susirgusio kunin 
go, klaupojentis prie Nukriža- 
voto ir meldėsi kartztai.

Antgalo pabaigė malda, nes 
ne nusiduoda ant atsilsio, prisi 
artyna prie lango, stojo ir gilei 
užsimislino. Mielino jisai apie 
praėjusias savo jaunas dienas. 
Czionaie, tam paežiam kaime, 

■ perleido savo jaunistos dienas. 
Mielino apie nelaimioga atsiti 
ma savo tėvo, ir žiurėjo in arti 
ma girria, kurioje tėvas jojo 
rado smerti. Gerai paminėjo ta 
ja diena. Tėvas iszejas po pie 
tu in girria ir daugiau jau ne 
sugrįžo. Motina susirupinue 
nesugrižimu tėvo, iezsiunte 
žmonis idant jeszkotu teva- 
kunepo ilgam jeszkojimui ra
do jin gulinti su perszauta kru 
tine. Ajszkei atsimena sau su 
kruvinta veidą savo tėvo. Ma
tyt jog iigai kente ir gailėjosi 
su smereze.

— Kas galėjo papildint žu 
dinsta?- klausinėjo visi. Nes 
niekas ne galėjo duot ant to 
atsakyma. Žmonis mine, jog 
tai turėjo papildint koksai gir 
rinis vagis; nes komisije kuri 
tuojaus susivažiavo, ne atrado 
žudintojaus ir teip pasiliko; o 
motina apleido taja aplinkine, 
persikialdama in tolimas sza 
les pas savo gimines.

Parėjo dvideszimts metu. 
Szendien josios sūnūs pribūvi) 
m ta pati kaima kaip kitados 
kimisije klausinėjo, “kasgale 
jo būtie žudintojum, kurio da 
nesurado?”

Sztai paregėjo per įauga ej 
nanti žmogų tiesiog prie klebo 
nijos.

— Kas-gi tai galėtu būtie 
apie szi laika ?-pamisimo sau 
kuningas,— gsl atejna bažmty 
nis tarnas, szaukt mane pas Ii 
goni.

Ir nedmielino, ba aiszkei isz 
girdo baisa:

— Praszau jegamasteli eitie 
pas ligoni.

Jaunas kuningas iszejo tuo 
jaus laukan kur jo lauke bažni 
nis tarnas.

— Kas teip staigai apsirgo ? 
-paklausė.

— Ej, suvisai ne staigai, 
praszau jegamasteli- atsake 
tarnas- senas maluninkas jau 
no senei sirgulavo, nes tik 
szendien prasze kuningo, ma 
tyt jog jam szendien ar-z:au. 
Yra tai milista Dievo, juk jau 
dvideszimts metu ne ejdavo in 
bažnyczia ne in spaviedni. Pas 
kutinioje valandoje atėjo susi 
milejimas Dievo ant jo.

Kalbate: dvideszimts metu 
ne ejdavo in bažniezia? užklau 
se užsimislinias kuningas- o ki 
tados ar ejdavo?

— Teip, praszau jegamaste- 
lo, kitados tai tankei ejdavo ir 
buvo geiu krikszczioniu, nes 
po kokiam tai atsikimui suvis

nustojo ėjas.
— Apie koki atsitikyma 

kalbate?- klausinėjo tohaus 
kuningas.

— Rodas bus jau dvide 
szimts metu, kaip nuszove gir 
rininka.

— Kas jin nuszove?
— To niekas nežino, nes 

maluninkas nog dienos tojo at 
sitikimo nustojo ejtie in bažny 
ežia.

— Teip kalbėdami, atėjo in 
bažnyczia, kuningas paemias 
Szvencziause, leidosi abudu 
pas maluninka. Nes kelias bu 
vo užpustintas per sniegą ir to 
Ii buvo ejtie. Nes jaunas kunin 
gas ne paisė ant to, ne nejautė 
sunkinybes, nes rodos stūmė 
jin nežinoma ranka pirmin, 
idant kagreicziause stot prie 
lovos ligonio.

Ant galo atėjo prie kaimo, 
tolima szviesa rode jam kelia 
pas ligoni.

Inejo. Kampe grinezios ant 
guolo gulėjo maluninkas. 
Akys ligonio užsidegė szviesa 
regėdamas inejnanti kuninga; 
ant veido davėsi matyt kibriksz 
ti laimes.

— Ach, tegul Dievas szimta 
ropai užmoka jegamastelui- at 
siliepe ligonys drebaneziu bal 
su,- jog pribuvai pas užsikie 
tėjusi grieszninka. Buvau abe 
joneje jog numirsiu, pakol isz 
sispaviedosiu isz mano sunkiu 
nusidėjimu. Ach,- dadave atsi 
kvėpuodamas- esmu didelis 
griszninkas ne gadnas esmių to 
sios loskos.

— Apsima'szyk, mano du 
ežia- ramino kunygas prisiar 
tydamas prie lovos ligomo.- 
Dievas yra milaszirdingas; at 
leidže griekus žmogaus, kada 
mato tikra gailesti ir tikrą pa 
kutą.

Czionaie kuningas davė ženk 
la, idant visi prasiezalintu isz 
kambario, po tam prasidėjo 
spaviedys. Tęsęsi ilgai pertrau 
kerną graudingu verskmu ligo 
nio. Kuningas malszei klausė, 
o kuom tolau epaviednys trau 
kesi tuom daugiau pabalo ku 
ningas, o aezaros isz akiu bire 
jo. Ant galo spaviedys pasibai 
ge, ligonis su baime temino in 
veidą kuningo.

— Teve, ar galu būtie tvir
tas, jog man Dievas atleidže 
griekus mano?

Ant tuju žodžiu kuningas 
rodos pabudo iszmiego, veidas 
jojo iezsiblaivino anioliezkai, 
padare ženklą križiaus ant Ii 
gonio ir tarė:

— Dievas tav atleidže, nes 
ir sūnūs nužudinto teip-gi tau 
atleidže.

Ligonis iszdave baisu deja 
vima ir numirė. F, B.

Ne užmirsz.
Jagu broluk nori, idant ta

vęs žmones ne užmirsztu ir po 
smert, tai turekie ka daugiau 
se no žmonių pasiskolinias pi 
ningu. Visi apie tavia užmirsz: 
gimines, prietelei, tavo Iccna 
mergina, o ir nevidonai, tiktai 
skolininkai ne užmirsz tavias.

Antanėli retavok, 
Susimildamas doreli duok!

Piningu ne tekau, 
Jau dvi dieuos ne valgiau!

Nugi tu puspenkto szimto tu
re j ei!

Kurtu vaikine padejei?
Tai jau ant kaziru padejei, 
Netikiu, kad tiek daug pra

gėrei ?
Ugi tu rakali! Kur tau galas, 
Jagu jau szedien tav badas ?

Matai, sakiau: Ei Juozai, Juo 
zai,

Bus tay vaikine ne gerai!
Saujomi piningus metai, 
Dabar turi bada, matai! 
Oi Dieviti Dievulelau, 

Matau, gala lentos daejau!
Ne prieteliu, ne gyminiu ne 

turiu,
Kaip Lozorius ant trakniu gu

liu.
Jau kelis kartus lakupe gulė

jau,
Nes ir poliemonams insipy- 

kati;
Pilve kvarke kaip rupuže, 
Ir kuklioje kaip geguže. 
Vanduo vydurius iszplovi,

Gelt viduriu ne paloyi;
Smerties sulaukt ne galiu, 

Bada vylkti turiu.
Teip dydelame mieste dedasi, 

Daugybe ant bedarbes skuu 
džesi;

In trumpa laika paleido szim- 
tus,

O da kur galas bus?
Po teisybei, kam tuos pinin

gus laikyt,
Ir da vaczyt?

Kaip žmogus piningu ne turi 
Tai nors be baimes nakti guli.

Teip vyruezei ne iszeina, 
Amerike visaip atsieina;

Su prieszinybemi gailėsiesi, 
Pagelbos ne turi norint szau 

ksiesi.
Dyrbk darba jagu koki turi, 

t O be darbo būti negali.

Rumunija
Yra Konstitucijine karalija. 

Svarb. miestai: Bukarest 283 
tukst. gyventoju, Jassy 79 tukst. 
gyventoju, Galac 64 tukst. gyv. 
Rumunija užima ploti 115.414 
ketvirtainiu vioistu. In viena 
kt. viorsta iszpuola gyventoju 
56. Kareivijos taikos laiku 
turi 94 tukst., karo laiku 173 
tukst. Biudžetas 1906 m. sieke 
88 millijonu rubliu. Skolos 
1906 turėjo 484 milijonu rub 
liu. Isz 100 žmonių moka akai 
tyti 40. '

Amerika.
(Jungt. Valezcziai) Yra Fe 

daraliszkoji respublika. Svarb. 
miestai: Vaszington 273tukst. 
gyv. New-Yorkas 3.716 000 
gyvent Czikago 1.874,000 gy 
ventoju. Amerika užima plota 
8 616.407 ketvirtainu viortu. 
In viena ktv. iszpuola gy
vent. 10 Kareivijos taikos lai 
ku 64 tukst. Visuotinas ap 
ginklavimas daugiaus kaip 10. 
000 000. Kariszkuju laivu turi 
77, in juos telpa 699 tukst. 
tonu.Biudžetas 1905 sieke 1 
mibjarda 524 milijonu rubliu. 
Skolos 19C6 turėjo 1 milijarda
870 mil. rubliu isz 100 žmonių 
moka skaityti 89.

Turkija.
Yra Despotiezkoji vieezpati. 

Svarb, miestai Konstantinopolis 
1,150 000 gyv., Solonikai 1Q5 
tukst. gyv., Adrianopolis §1 
tukst. gyventoju. Turkija užy 
ma ploti 2 609.188 ketvirtainiu 
viorstu. In viena ktv. viorsta 
iszpuola gyventoju 15. Karei 
vijos taikos laiku turi 404 
tukst., karo laiku 1 677 000 
žmonių.Kariezkuju laivu turi 
1, telpa 9 tukst. tonu. Biudže 
tas 1897 sieke 159 milijonu 
rubliu. Skolos 1905 m.-turėjo
871 milijonu rubliu.

Prancūzija.
Yra Respublika. Svarb. įmes

Illinojuje sporteliu priviso, 
Negailu pasakyti, kiek bus 

isz viso;
Bet kožnoje apigardoje ne ste

kas,
Kaip tai sako ne brokas.

Kad ir gero drabužio ne turi, 
Bet prie sportystes prikabe 

turi;
Norint smegenise proto mažai, 

Tokiam tiek to, vis gerai.
O kaip gaunasi in kita miestą, 

Ir su piningais buna riesta, 
Tai ziegoreli hotelije palieki,

Jagu be piningu kelone at
lieki.

O vireli lipnus ant mergų, 
Bet ne turi giluko ant iju, 

Visos no jiu kreipėsi.
Ir juokėsi,

Geriause mano sportelei pada
rysite.

Kaip su mulais po žeme dran 
gausite;

Mulas su kožnu susitaikys, 
Ne ant juoko ne laikys.

Serbija
Yra Konstitucijine karalija. 

Svarb. miestai: Bielgrad 70 
tukst. gyventoju. Nes 25 tukst. 
gyv. Serbija užima ploti 42 • 
442 ketvirtainiu viorstu. In vie 
na ktv. viorsta iszpuola gyvento 
ju 63. Kareivijos taikos laiku 
turi 27 tukst., karo laiku 160 
tukst. žmonių. Biudžetas 1905 
m. sieke 32 milijonu rubliu. 
Skolos 1905 m. turėjo 171 mi 
lijona rubliu. Isz 100 žmonių 
moka skaityti 17.

KUR BŪNA.
Mano dede Antanas Czesna, pir 

raiau giveno Centralia, Pa. turiu svar 
bu reikalą meldžiu atsiszaukti ant 
adreso; (g£ o;)

Mr. Wm. Banionis,
10 Day Ave. Detroit, Mich

Mano draugas Salamonas Juszka 
isz Suvalkų gub, Naumiesozio pav.' 
ia gmino Griszkabuozio par. kaimo 
Galiniu Praszau atsiszaukti ant ad
reso.

Mr. Wm. Kuras,
Box 111. Central, I‘1L

Mano tėvas Franas Gisas isz Suval 
ku gub. Maryanpoles pav. Panemu 
nes gmino, Roku kaimo. Pirmiau gi
veno Worcester, Tegul kagreioziau 
se atsiszhuke ant adreso: (99 0;)

Miss Anele Gisiute
45 Harrison St Worcester Mass.

Jonas Rauliczkis 7 nedėlios jau 
kaip isztaževo isz Hazelton, jis yra 
sutaisys kasiklose, turi daug metiniu 
ant burnos ir vienos akies neturi. 
Jeigu kas apie ji žino, tegul kagrei 
cziause danesza ant adreso: (j.g o;) 

Mr. J. Smith
206 Cranberry Ave. Hazleton, Pa.

MALDA KN1GOS

IR VĖL 100 TUKSTANCZIU ISZLEISTA
LIETUVIS

Daktariszkos

KNYGOS

VADOVAS
IN

SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

Nes pirmesnės po 50 tukstanfiij laidas; kaip bitės lietuviai išneštojo — po visą pasaulį knygas.
NAUJA paskutinė 100 tuksiančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildytu 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
TĄ KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITA KNYGĄ perskaitys, nelik mokės, kaip būti sveiki}, nuo visokių ligų apsisorgei i, bet ir daktariškam mok

sle apsišvies, o ir žinosi kur ir kaip išsigydyt sergantis. ,,Vad. in Sveikatą* * apart moksliški} išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyri} ir moterį} lytiškas gyvenimas 
iš abieju push}, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

KAD VADOVAS1N SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs jų, viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ja kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
■markėms prisinntimo kaštus.

.JEI TEIP SERGI, kad be tikri} geri} vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS 
N. Y. MEDU AL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja goriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
teikia sveikatai pagolbą, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) liga-nesveikumus, per laišką.

Kad apsiima, tai ir’išgydo: VY RUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
I ' KAD TAS INSTITUTAS pasek m i n ižai visokias ligas, paprastas, užsenditas ir pasiliptas užsikrečiamas išgydo; 
tai liudija pačių gydjnių laiškai, palei daleidimų iš daugelio talpiname nors keletą.

Išgydyta nuo už- 
sendinlos ligos 
skausmingos mė
nesinės, baltųjų, 
ir dieglių, vidu- 
ruoso ir sirėnose ki
ti daktarai neįslen- 
go išgydyt.

Agnieška Daškene
New Rockford, N. Dakota.

Mylimas Dr. SPECIALIST AS.
Dėkingas esu už vaistus, ku

rie mane išgydo nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikš! vi
są buvusį nelaimingumą, bet ve
lydamas dėl brolių slapti nguose ai 
likimuose apt u re t tykrą išgydima 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem be pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos nemelylų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių Kimo - jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas pagodong.

S. A. Kardu lis
719 O'Fallon st. St.. Louis, Mo,

Ilgai sirgtas inkstų 
vidurių liga, skaudė 
jimo kojose, ranko
se ir sanaribose plan 
učiu nesveikumų- 
k< išėjimu su skrep-

Z \/ \ * 5g-v‘1 as deklngas
\vA' ' *r l’r*s*unl^ paveik- 

sla.
Juozas Nikelis

251 Cypres avė. Johnstown Pa.

Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam speciališkai — atėjus asabi.škai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiunčiamos, po visų Amerikų ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute
I ill. WEST 31 STR. m , new YORK N. Y.

Dėlei atsilankančių usabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 
Dr. R. MIELKE, ruplntojaals gy din lais Institute.

tai: Parižius 2 900 000 gyv., 
Mercelus 500 tuks. gyventoju, 
Lionas 459 tukst.gyventoju. 
Prancuz. užima ploti 471. 638 
ketvirtainiu viorstu., Prancuzi 
jos kolonijos-5.848.566 In vie 
na ktv. viorsta iszpuola gyven 
toju 82. Kareivijostaikos lajku 
turi 607 tukst; karo laiku 
2.750 000 žmonių. Kariezkuju 
laivu turi 102, in juos telpa 
783 tuket. tonu. Biudžetas 
1906 m. sieke 1 milijardo 389. 
milijonu rubliu. Skolos 1906 
m. turėjo 11 milijardo 475 
milijonu rubliu. Isz 100 žmo 
nui moka skaityt 85.

to. 4701 Aukso Altorius .kurini 
apdaru, apkauatitoa ir aukainti kr> 
Bztai, apwalais kampais. $1.O-

<0. 4705 Mažas Naujas A u k so Al 
torius skuriniu apdariu, apkaust 
tos ir auksuoti kraaztai su apwala; 
kampais . . $1.0*

Vo.4702 Aukso Altorius szagrim 
skaroje apd&ritos, apwali kampa, 
auksinti kramtai, lavai puikei ise 
marginta su auksinėms kwietkom* 
labai puiki kaingele $1.21

Vo.4703 Aukso Altorius minksztr 
apdarai, auksinti krasztai ir apwal 
kampai, auksuotas križins, paraazat 
ir puikei iszmarginta $1.5*

M0.4700 Aukso Altorius apdarite 
bu baltais sloniaus kaulais, puikm 
abrozelis isz oeluloidoa, 8 sidabri* 
medalikais ant lenougeliu, auksini 
kraBzUls, kabai®uikl kjkUjrahv

...... LIETUVI6ZKAS AGENTAS.......
VIKTORAS LAPINSKAS,
K)1 W. Mahanoy st Maha noy City, Pa

Parduoda laivakortes ant visu keliu 
ant vokiszku geriausn laivu isz ir in 
Europa. Teip-gi siuneze piningus in 
visas dales svietą, ba turiu sunvsziina 
su visais Europineis bankais.

Uipraszo pas save visus tautieczius 
ir paiimitams K LapindoMU

ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA

SZV. RASZTAS NAUJO ISTATIMO

PARDUODAM PO:
Su kietais apdarais ■ - §2,00
Su puikeis zaiatitais apdarais • §2,50

Už prisiuntima per paozta turite dadet 15o prie knigoa.

Kaluga spaudinta yra lletuvtezkoin litarom.Ror.OB»Or.OB?OROROB?OBtOB?OHORORO ROr.OBtOHOF.OB?OROB?0ROROF.OROF.OROROBtOMOROROROF.OBtOROROROROr.O 
°. to»ęoBtojęoBtoBęoroF,o»ęoB?owionoięoRoięo<OF.oFuoii»oBtor?or.oF.or,oF.oF.ono»’o»’oięor.o»ęo»ęoito>ęouoRoitoRo i h- ......

? bI’riprask vartoti SEVEROS VAISTUS kada tik sveikata reikalauja 
sustiprinimo. Ant ju gali visados pasitikėti. Adresas Rev. S. Pauticnius, Mahanoy Cltj, Pi.
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IDEALISZKAS MUILAS
Užlaikymui, iszvalymui ir pagraszinimui odos, veido, makaules, plauku ir 
rauku, yra gydantis, autiseptiszkas, valantis ir visame tinkamas toilete

Daktariszkas Muilas Odai
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([BISCHOFFS BANKING liOUStl
Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) uždėt* ibis m.

237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.

Teisybe pastiki.
Profesoris:- Ar priesz szim

ta metu buvo szileziau, kaip 
dabar?

Vaikas: -Ne pamenu gerai, 
ponas profesoriau.

Pajeszkojiiiias
Vakar grįždamas no pikni 

ko paklaidinau savo vuoszvia. 
Kas ija suras o atves pas ma 
nia, aplaikis dvi kulkas in gal 
va. į

Teip yra.
Pati in pati: -Ar žinai pa 

cziut, skaieziau tavo gromatas 
ka būdamas jaunikiu raszei 
pas mania, o vienoje raszai jog 
gatavas su manim eitie m pek 
la.

Pats: - Na ir ka nori? ar 
ne givenam kaip pekloja?

Be piningu kvailas.
Daraktoris: - Kas tai ira pi 

ningai?
Vaikas1- Piningai ira tai 

pradžia iszminties....
— Kas tau tai paeaki?
— Mano tėvas nuolatos kai 

ba, jog žmogus be piningu, tai 
yra kvailas...

Rasztas Szv. mokyna teip,
O ne kitaip:

Jog akis už aki, gyvastis už 
gyvastį,

Dantis už danti.
Tolaus velei sako

Ir paveizda szitokia stato: 
Jagu katro akis piktina, 
Tegul iszlupa ir numeta.

Jagu nitkai ranka,
Turi būti nukirsta, 

Reiketu dabar da pridėt ta, 
Reikalinga daigta:
Jagu niekai boba, 

Tegul del szuniu atiduoda;
Arba tegul sukapoję, 

Po tyrus laukus iszneszioje,
Jagu dukra, vietoje būti ne 

kalta, 
Stojosi niekszas ir valkata;

Vyrve su akmeniu prie kaklo 
prinaryt,

Ir gylumoje mariu paskandyt 
Jagu sūnelis latraut moka,

Ir vėl in akis szoka;
Ne reike daug bart, 
Tiktai tuojaus pakart. 

Tais tiesas užlaikykits,
Ir teip padarykite, 

Ramu gyvenimą turėsite,
Ir niekad ne dejuosite.
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yra geriausias visiems virszuji paminėtiems reikalams. Geriausias muilas prausti 
kūdikius. Vyrams, gerai yra ji vartoti skutanties. Preke to muilo 25į. o o JI * 

O 2

Asz galiu uuoezirdžiai rekomenduoti jus muilą tiems, kurie turi kokia nors odos liga, kaip 
dedervines, iszberimus arba puczkus. Pavartojus jusu muilą per 3 ar 4 dienas jisai juos panaikis.

iksoina. Ji privalo vartoti visi, kurie tik nor turėti sveika ir gražia 

LOUTS RUDMAN, 312 River St; Aurora, 1 11.kompleksija.

Parsiduoda visose aptiekose Reikalaukite “SEVEROS.

Gardus Kvapas
Naudingas preparatas, užsitarnavęs tai, kad ji neatbūtinai reiktu turėti kiekviename 
name, yra

SEVEROS 
ANTISEPSOIi.

Iszsiplovus juom bumo iriszgargaliavaus gerkle, kvapas pasidaro malonus ir gardus, 
jis iszgydo skaudama gerkle ir panaikindamas baterijas apsaugoja nuo difterijos. 
Teipgi naudingas kaipo autiseptiszkas disiinl’ektorius. Geriausias iszsiplovimui su 
czirszkynemis. Preke 25ė.

DAKTARO PATARIMAS DOVANAI.
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Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoat.sakancziau.siai, pagal 
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian- 
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.

Pinigus iszrnainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso, 
Lankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmai- 
nymo.

Pinigus priimame antknygucziu nuo $5 ir duodam procentą. 
Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo 

isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.

Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo 
uždyka, o kas pas mus paraszis, pranozdamas apie savo 
atkeliavima ir paduos alszkiai diena ir adyna, kuriuom 
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime 
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu aj* išaugos 
nuo gabiu apgaviku.

Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i k raju.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkos po- 

pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame 
kuoleisingiausiai. ■
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f PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSI3ZAUMTE ANT ADRESO.* I
BISCHOFF’S BANKING HOUSE, 

237 BROADWAY 4. 4 PARK PLACE, Į
NEW YORK, N. Y.

Nedeloje Banka atidaryta no: Id igl 12 adynai. Subatoje igi 8 adynal lakare.J

W. Traskaucka
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

6RABORIUS
520 WEST CENTEft STR., MAHANOY CK PA,

LAIDOJE KUNUB NUBIRUSIU, PASAMDO BTG1NU8 ...r 
DEL PA81VAŽ1NITMO, KBAUMTO DAIGpFUB, IB T. T.



LIETUVISZKOS PASAKOS
Dyvu arklys.

Nežinau kaa per viens na
mie nerimdamas, iszbego in 
svietą ir, gire voždams, pakly 
do. Parnates žiburi nuėjo ir 
pasietoje lauke prie langele, 
patirt norėdama, kas per žmo 
nes cze gyviana. O vidui trys 
vyrai, prie vakarienes prigulė, 
kits kitam davadyje ka laime 
jo. Pirmasis gyrėsi’: “Szendien 
užgriebiau! Turiu ezirma ark 
Ii, deimantais padkavota, to 
padkavos niekados neatsi 
grudž.”- “O kur ta gavai?'1 
klausi kitudu. “Kurs ant jo 
joje, ta in šmu li nukirtau, o 
arkli paėmiau. Jei ne vieryja 
te, arklys stalde sto’ da’ pabal 
note, kaip buvęs.” Antrasis gy 
reei: “Ir aez ko gera laimėjau: 
“insiteikiau karda toki kieta 
ir aeztru, kurs trims ant syk 
galvas nukert.”-“O ka davei 
už ta karda klausi vėl kitudu.
1 Giara smogi per galva su jo 
paties kardu smogiau, kat sme 
genos ifztiszko, tai buvo mano 
užmokemis!” Jei nevieryjate, 
pažiūrėkite patys, bute ant 
gembes kabo.’ - “Jau yiery 
jau.” frecziaeie gyrės: ‘ Ir aez 
ka užėjau! sutikau žmogų kia 
pure rankoj ne-ziojent. Klau 
siu, kodėl ne usi.sidedi ant gal 
vos, kam laikai ja rankoj? O 
tas paikasis iezsipliopi, kad 
aut galvos uez-idedas, tai nie 
kas jo ne matas. Aez tik 
cziupt! jo kiapure, drikszt! 
isz rankos, o kadangi jis da 
norėjo stengtis, tai jam viena 
užmecziau. Daugiau jam gal 
va no skaudės. O jei ne viery 
jata, tai eikita pasižiūrėt, bute 
ant gembes kybą.” Teip besi 
girdami juokėsi pigei pūke, 
Szitam lauke beklausant piktu 
mas užkila: “Jus balamutai! 
budelis jus tikt syki grėbs! 
Ale pala! jums tuojau padary 
siu prova, ir karda iszbandy 
siu.” Teip jis savije kalbeda 
mas, ėjo in butą, pasiemi kar 
da, uezsivoži kiapure ir iuezo 
kės pro duris visiems trims su 
vienu kircziu nulakino galvas 
in pastale: “Tai juso alga! o 
palikime bue mano, jei niekas 
ne praszys.” Teip žmogelis vie 
nu kircziu laimėjo butą ir an 
tanu suplesztus skalbus, o ne 
menk’tu buvo. Ir atradęs arkli 
po svieto jodinėjo kaip jam 
patiko. Po czeeo iszgirdo, ka 
raliu savo duKteri užgabianūe 
ant stiklo Kalno, o kas je norės 
laimėt per pacze, turis raitas 
ant kalno užjotie, ale nieke 
tai ne galis. Daug jau bandė, 
kits atsibegejes ir gala užvaręs 
ale visi kaip hadu nucziuože. 
Tiems karalius galvas nukir 
tęs, nes tai iszsideri. Dabar vi 
si kiti baimes ingavo, niekas 
ne dryeta. Tai girdėjęs savije 
padūmoję: juk tai dar ir kara 
liaus dukterį in paczes laime 
siu!- Ar tai ne butu man gi 
linkis?

Jis isz tikro užjojo ant kai 
no, parsivedi labai grąže ir ba 
gota princese ir su je linksmai 
svotą laiki. Ant jo svotbas ir 
nuėjau. Apsirėdęs buvau etik 
linems kurpėms, sviesto kiapu 
re, margos popiet os sermėgai 
te, viortinklcliu kelinėmis. Par 
svyruodamas pokszt! in akme 
ni, sukuliau kurpes, inkrites 
in krumus supleeziau triny 
ežius, o kelnes vejos sudraski, 
kepure sauli sutirpino, vos ne 
vos parsislapcziau apyžlejo.
Vilka be lapes tavorezysti.

Vilkas didei iszalkes sutiko 
lape. “Kūmai! dabartave su 
esiu, iszalkis per didis.” Lape 
jo meldėsi, kat pat pacze dytu 
nes ji žinanti nors žuvies parų 
pint. “Ne senei vežimas pro 
szali važiavo Tam už akiu už 
bėgusi žuvu numesiu, o tu pas 
kui siakdamas jais surankiok, 
ale ir man kėlės palik, aez žu 
vis labai myliu.” Lape už akiu 
užbėgusi, parsimeti ezale kelio 
iszsieziepusi negyva, o muses 
po jos snuki prad. jo lan
džiok Zveiye, je pamatęs, ap 
sistojesir nulipęs no vežimo už 
uodegos pirmiau nutveręs ap 
verti, argi antras ezons nonų 
plikes, potam prasidžiugęs už 
pakelija save ant vežimo užme 
ti. Lape jem neiatsižiurint vis 
po viena žuvi iszrauei, kol nu 
mani užtekeent, tada ir pati 
padrykt! iszszoka. Ale vilkas

jei nei viena žuvi ne buvo pali 
kės, bet visas pats surijęs. La
pe supykusi žadėjo tai atly
gint. Vilkas pasaki, “žuviene 
mėsa, jei dar mėsos kur gau- 
cze, ne butu ver virszu.” Lape 
atsiliepi: ‘ Žinau dar vienam 
stalde aviu pora bevisztineda 
ma užėjau, ale inlyst ankszta: 
Jei nori, eiksz drauge” Vilks 
paklausė, o szi jin nuviadusi 
pas bura in stalda, parodi sky 
le ir liepi pro pamata lyst, ale 
ne per godžei ėst, szein begda 
mas neisztalpyses savo pilvą. 
Vilkas tarp aviu insisukes ple 
szi, draski, ėdi, kad vis tresz 
kejo, o iszlyst norėdama, ne pa 
tilpo bet pasispriaudo. Kytro 
ji lapele szunis sujaudrino ir 
burs su biarnais atbege vilko 
nugara lygina, kaip tiktai kož 
nas sugriebi. Vos ne vos isztru 
kės bego in gire. Lape jin 
klausi, ar jam da neužtenka 
“Pylos jo, ale mėsos nelabai”- 
atsaki jie, nugara savo kasyda 
mas. 1 Eisiva tada pas kita 
gyventoji. Jei kiauliena pa 
tink, žinau kur kas nepersenei 
kiaule ekerdi.” Ti an mokina 
vilką pro langeli in kialno 
re lyst. ale nepergod žei pil 
va prikimszt, O vilkas beso 
tie rijo, kol veik plyezlo, ir abi 
pueei pilvą gugas iezsivari. La 
pei suetroszij'is, iszlyet nore 
damas vėl pasispriaudo. Jam 
gi besirabždinant žmones isz 
girde susibėgo ir vilko skūra 
iezvilgino kaip drūti. Vos tik 
tai iezsprudo. Ale to ne gana. 
Lape nusivedi jin ant ežerą ir 
gi, uodegele inkiszue, vežineti 
mokina. Vilkui ilgai ekete 
belaikant, uodega inezalo. 
Žmones subėgo vėl jin sukala 
toje, ir be uodegos vos gyvas 
isztrukee nei jokios tavorezye- 
tęs su lape ne geidavo. Nuo 
to czeso kits kita nekeneze.

Zuikelc raszyba
Zuikelis diena miežiuos! ga 

nesi; ir pamati jin medinezei, 
sukvieti strielcziu pulką szunu 
atsivedi gauje, apspito zuikeli 
isz visu szaliu, visi szauki: 
“Szendien zuikini smertis!1' 
Zuikelis pakauezi kasydamas, 
pamislyjo, ka reik daryt. Rei
kės pirmiau laikyt dalybas, 
kam ka užraszysziu, juk ma 
tau jau szendien neiszsprusiu. 
Kaili mano duokit kažemekui, 
plaukelius k iapurninkui, koje 
les nupjovė bilekam szluos 
tyklei, auseles vaikeliams 
zobovai galvele skalikams gro 
bus varnai mesa ponams kaule 
liūs szuneliams, o szirdele ma 
no patelei. Szermenis kelkit 
jus ponai, triubas teat, mano 
vargonai valgydami atsidusę 
kit, manes minėdami, isz szir 
dies.” Vislab vos priskyrus, 
isz visu szaliu ant zuikuczo 
ėjo. Kurtai loję tarnai trubyje 
ponai rankoms mojei strielczei 
szovi isz puczku ugnis tiezkia, 
gire skambėjo no szauksmo, o 
kiszkis sveikas in gire pasmu 
ko. “Nėr cze jo, nėr cze jo!”

Lapale ir uodegėlė.
Lapelei karta bepelinejant 

radosi strokai, je užpuoli szu 
nes. Bėga kaip drūta ir vos ne 
vos in savo ola insprudo. Szu 
nys lauke, jos negave, isz pik 
tumo loję. O lapeli su savim 
kalba kaip ji tiktai galėjus 
iszsprust? Tiktrai lyg ant dy 
vu.” Ka mislyjot, jus mano 
akeles, mums bebėgant ?-“Mes 
tiktai dairėmės ar da toli ola, 
ar ir taka atrastumem.”- “Gia 
rai padarėt.”-O jus mano auee 
sės, ka darėt ?”-“Staczes klau 
sėmėsi, ar toli skaliku lojims!” 
-•O tu nosele?”- “Tiktai vis 
uostinejau, ar ne koke beda už 
akiu arba isz szalies pareina.- 
“O jus kojeles ?”-“Skubinome 
si už kits kita greieziaus susi 
mesti lyg lenktyn begdamas’1- 
‘Gerai padarėt! O tu uodegele 
ka tu veikei besi vilkdama pas 
kui ?”-“Asz tik vis mislyjau, 
kad tiktai ne mane veikiau 
kad tave!”-“Ka? tu man teip 
pasakysi?” Ir iszkiszus: “Te 
kite szunes! bjamybe uode 
ga!” Szunys uodegele nutvėrė 
lape isz olos iszvilko ir užkrim 
to. Tai tau!

SZPOSAS PEDLORIAUS.
Bet szposas ne iszejo gerai ant 

jio naudos.

Viena diena perlonus viso
kio blekinio tavoro, važinėda
mas nog vieno mažo miestelio 
in kita, užvažiavo priesz narna 
Konektiko vahtijo, pririszda- 
mas savo arkluka prie varte
lių, prie kuriu stovėjo riebi 
motere. Pasakė jai koki tavo- 
ra turi ir pasisekė jam prikal- 
byt motere ant nupirkimo ke- 
lioleka blekiniu indu. Tada 
motere pasakė jam, jog ne ga
lėjo pirkt daugiau ba ne turė
jo kuom užmokėt.

— Na, tai gerai, tarė perlo 
rius,- jago turi skuduriu tai 
paymsiu kaipo užmokesti.

— Ne turiu.
Perlonus pamatęs kone tuzi 

na vaiku bovijenezius ant kie 
rao, pamislino isz moteries pasz 
posuot, tardamas:

— Kaip man rodos, tai turi 
gana vaikucziu. Gal man par
duotum viena o in vieta užmo- 
kesezio gali payrat tavoro.

— O ka duotum už viena?
— Duosiu tav $10 vertes 

tavoro.
— Na tai gerai, sutinku ant 

tavo sutarimo, iszsirink sav 
viena isz ju.

Perlonus nusistebėjo jog jo 
jo szposas teip lengvai Jam 
nusidavė, iszsirinko sav viena 
isz puikiausiu vaiku api sze- 
sziu metu senumo, paėmė jin 
ant vežimo, padavė moterei už 
$10 vertes visokiu blekiu ko
kias sav buvo iszsirinkus.

Nemislindamas jog motina 
griaudysis už padaryta sutar
to, ir jog motere duos jam $10 
kada pamatas jog perlonus 
ant tikrųjų vaikinėti payma 
su savim, užkirto arkli ir judi 
nosi tolaus. Važiavo labai po 
valei, ba tykejosi jog motina 
jin paszauks adgalios, ba kaip 
-gi, mishno sav, galėtu būti 
teip nemielaszirdinga motina, 
kuri parduotu savo kudyki už 
tavora ?

Daktaras ® WINTERS
110 W. Oak St. Shenandoah. Pi.

Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo 
Hub ir gvarantuoja juos tin k an c ii ūma. D/ 
Winters per 5 metus mokinosi pas garsiu 
gue profeaoroū ylga laiku PhiUdelpiųje.

Ne motere ne szauke jojo 
adgalios, isz ko labai pradėjo 
stebėtis, o vaikinelis džiaugėsi 
jog turės pasivažinejima. Per
lonus pamatęs, jog jojo juo
kas likos paymtas ant tikrųjų, 
sugrįžo adgalios prie grinezios. 
Nukeldamas nusiminusi vaiki
nei! nog vežimo, nuėjo prie du 
riti, kur pamate motere kabi- 
nanezia savo naujei nupirkta 
tavora ant vinių kuknioje.

— Pamislinau sav, jog ne 
ymsiu vaika už tavora,- tarė 
perlonus,- geriau padaritum 
jago jin paymtum adgalios ir 
atiduok mano blekes adgalios.

— Ne nemislinu atiduot. 
Sutartis yra sutarte ir privalai 
dalaikyt savo žodi!

— Tu nelaba motin, kaip
gi gali būti tokia nemielaszir 
dingą ir parduot savo kūdiki 
už blekes?

— O kas man tieje vaikai 
apeina. Asz ne turiu savo 
vaiku. Tieje vaikai kuriuos 
czionais matai yra sieratelei, 
o kaip man rodos butu m del 
savo naujei iszrinkto geru tė
vu. Asz tav parduosiu ju kiek 
nori po $10 už kožna.

Perlonus temino in jaja per 
koki tai laika, po tam, sedias 
ant vežimo staigai užkirto ark 
Ii ir leidosi namon net dulkes 
uždengė jin nog regėjimo.

Žinoma, jog blekes paliko 
paskui savia.

Busi Sveikas
Kad sergi ir nori būtie už 

gydytas, atsakyk ant žemiau 
paduotu klausimu: ar teip, ar 
ne.

Iszlyre viską gausite rodą 
ir pagialba apturėjimui sveika 
tos.

Ka tau labiausiai skauda?
Kiek turi metu ?
Ar yra tavo giminėje kokia 

liga?
Ar gerai miegi ?
Ar pasilsi miegodamas?
Ar neturi kankinaneziu sap 

nu ?
Ar prakaituoji nakezia?
Ar skauda galva?
Ar turi gera girdėjimą?
Ar neturi ūžimo ausyse ir 

galvoje?
Ar neturi uždegimo gerkles?
Ar kosti ?
Ar jauti skaudejima streno 

ee?
Ar alsavimo trumpas?
Ar jauti skaudejima priesz 

nnsiezlapinima?
Ar valgosi gerai ?
Ar virina viduriai ?
Ar geri daug kavos ar arba 

tos?
Ar pavalgius neskauda ka?
Ar skauda pilvą ? 1
Ar nesmirda isz burnos?
Ar sveikos lytiezkos dalys?
Ar szirdis mmza tankiai ?
Ar neskauda ka apie szirdi?
Ar jauti užpuldima kraujo 

galvoje?
Ar niežti oda?
Ar turi puczkus ant kūno?
Ar tankiai kasaiei?
Ar skauda apie žarnas?
Ar geri nervai ?
Ar skiepliuoji?
Kaip senei ?
Kokie skrepliai?

.Tėvai ar gyvi, kaip seni?
Kokia lyga numirė?
Kiek turi vaiku, ar visi gy 

vi ?
Ar turi vaiku ?
Ar nesutine rankos ir ko 

jos?
Ar ima drebulys?
Ar slenka plaukai?
Ar gera atmintis ?
Ar kojos szaltos?

Alko holus o piktadaryste-

(Pabaiga.)
Alkoholius pritemdyno žmo 

gaus protą, per tai ant pikto 
jin vereze; gyrtavimas labai 
tankei vereze ant žudystes, 
musztyniu ir bjauriausiu prasi 
žengymu priesz dorybe; gyrta
vimas veda in moraliszka nu- 
puolyma ir varga. Vagystes 
paeina no alkoholaus. Szvaica 
rijoje terp 2560 prasikaltėliu, 
iszrado 1050 girtuokliu; Pran
cūzijoje terp 1129 žadintoju 
446 girtuoklei, paezeme Pary
žiuje terp 2450 prasižengėliu 
2124 girtuoklei. Ant kožno 
szimto prasikaltėliu buna 71 
girtuoklei. Viedniuje- Austri 
joje ant 258 kaltininku, buvo 
198 girtuoklei.

390 ^'nu uzw w Su nusiuntimu.
Iždavemo didele kninga daina 

eusidedante isz 390 dailiu Kninga 
druozei susiūta ir broszuravota. Kas 
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite dainelu, 
l’er ciela meta ant "isu dienelu.

Nusipirkite ir burtu kningele sn 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigela 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai

KATALOGAS

KNYGŲ
fluidu kningeR.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnw 
1,000 puslapis $1.00

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi 
Bos reikalingos maldos 864 pusią 
piu druozei apdaritos $1.(X‘ 

Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti 
n is 711 puslapiu. 75o.

Garbe Dievui ant Augsztibes 610 
puslapiu, 75o.

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 
Vainikelei mažesni už Altorėlius.

minksztai apdarita ir puikei žala 
tita 50o.

Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais. $1.0(’

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksinais papuoszimais apvalais 

krasztais $1.50.
Aukso Altorius puikei apdaryta su 

auksiniu papuoszimu. $1.25
Aukso Altorius apdaryta in balta 

kaula puikaus pavydalo. $1.CM
Aukso Altorius, apdarytas in kaula 

su 3 sidabrineis medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1.50

Aniolas sargas, minksztai apdaryta 
Jri skūra apvalais kampais, auksui 
ti krasztai, visos reikalingos mal 
dos geriausia už visas kitas 75c.

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audimu 50o

Kanticzka apdarita in prūsine juodi 
skūra, puikei iszmarginta $1.(10 

Kanczia vieszpaties 25o.
Graudus Verksmai 10c.
Stacy jos arba Kalvarija 10c. 
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In 

stati mo. 5')o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir 

apdaryta dydele knyga - $3.00 
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta ■ . $4,00

Vyrams.
Ar rukai?
Ar tankiai geri svaiginau- 

czins gėrimus?
Ar turi lytiszkaliga?
Ar neužsiemei savižagysta? 
Ar isz varpos kartais varva? 
Ar turi lytiszka jiega?
Ar skauda lyliezkas dalis? 
Ar turi nubegimus semens? 
Ar vedes?
Kaip seniai?

Moterims.
Ar esi tekėjusi?
Ar turi vaiku?
Ar nepasigadinai kada su 

vaiku ?
Ar neturėjai dvynu?

Ar sergi labai antdrapanems?
Ar neturi kokio skaudėjimo 

lytiszkose dalyse?
Ar neturi tekėjimo?
Ar skauda strėnas ?
Ar turi baltųjų tekėjimą?

Ar neturi skausmo lytiszka 
me susineszime?

Apart atsakinėjimo dar pa 
raszyk savo pajautimus bei pa 
sargas.

Paženklinus, ant atsakimu 
teip ar ne, iszkirpus isz gožėtos 
tuos klausimus ir indojus in 
konverta, stacziai pasiųskite 
ant žemiau czion padėto adreso 
in Institutą, tad isztyrus pro 
fesoriaus ir daktaru kad ap 
sirns, pripažins tai ir busi isz 
gyditas, kokio vardo arba kaip 
sena liga ne butu, tik reikia 
neatideliot, apturėsi tikra rodą 
ir pagelba sveikatai, nore pir
miau nieks negalėjo iezgyditi, 
ezitas Institutas pagelbės.

Apart atsakinejmo dar para 
szyt reikia, jei turi savo ko 
kiuos pajautimus ar ekaudeji 
muekuriu czion nėra ir pasius 
ti tiktai, adresuojant:

The Collins 
New York Medical Institute, 
140 W. 34th st., Niw York, 
N. Y.

R. G. GROBLEWSKI,
—ir FabriKantas^-—

Garsiu uLenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Egiuterio No. 1.
Kgiulerro No. 2.
Zinijix-zniK
Gumbo Lnszai
Meszkos Mosite
Traycnk
Liniment del AVaikii
Giduoles no kosulio

aszlraus
Liepų balsamas no kosulio 

(plaucziu)
Anti-Laxon del vaiku
Proszkai no kinneln

vaikams
Proslkai no kinneln 

suaugusiems
Vanduo del akiu
Giduoles del isztraukimo 
karszczio po nudegimui. 
Laszai no kruvinosios

G id ūdos no skaudejimk 
dantų

Mostis n<> prakaitavimo 
kkju

Geležinis sudrutintojos 
sveikatos

Giduoles nutildimni vaiku
Giduolis no nuspaudimu

(Com Cure)
‘.‘Grip-kiur”
Plauka apsangolojas
Miltelei nuo kepami 
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime 

ranku

DEL VISU 
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.

“Lagodnik” del atluosa- 
vimo vidurius be jokio ska- 

dejimo

No Rinnatizmo (naujas bu-. . . . . . , . .. \ .. •„ ‘ _das gidimo) Ger^ause Hiduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies 
Giduoles sužlelsziojiiind7'"'" «alvoB, Kataru, pccziu, Giduole no Ekzimo (Kožes 

maisto krutinės, szonosie, sumafizmo pas vaikus)
Miliai no skaudėjimo szalczio, nuralgija ir nu k and- Plosterei isz kasztavohi 

galvos ima visokiu vabalukiu. Pomada ant plauku
pasarga: Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta 

reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi 
vaistas kokios reskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro 
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.

Siuncziant gromaia indekit marke už 2/. Adresavokite:

A. G. Groblewski,
Cor. Elm & Main Strs; s> Plymouth, Pa.

P. V. OBIECUNAS,
12 &. CARSON ST. S. S. PITTSBUSS, Pft-
Pirnja LietuviszKa Baryija

SU KAPITDLU $75,000,09
SUORGANIZAVOTA IR CZERTB-

RUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BAKU
(VISU TAUTU BANKA)

OltUANIZATORlUS TOS BANKO* 1KA

P. V. OBIECIWS.
M ubo Vanka Irr. tai viena hz tvlrcz.lauaiu BuvIb. Valet., czerteroota, esenti po kontrol*' 

Valelijoe rando ir per tai pilnai uZalliktama. Priima piningue del tr moka '
virta procentą. Parduoda ialvakortea ant geriausiu linijų Ir elunowta ptaingua in vteae d«&e 
Hvteto. Padaro davfernaatla atlikimui vieoklu rvikatu eu waidzla Iizmajao viao.
kiua piningus aut Amorfkonlezku arba kitokiu. Daro apeergeymue no u^rdes ant v4aa daiireu 
Ir 1.1. Piningus del paezedinimo galit prieluuet vacztlnlu Money Orfter arba Kxpr«M O®, o 
tuojauu bus iazBlunsloe bankavoe kningutes. Kreipkitea visi Pan gen žinoma delT*»u KMa- 
▼i P. ▼. OB1BUUNA, o bueit apgeergeti no viaoklu apgaviku.

Kožnas Lašas Vertas Dolerio
ra9o musų kostumeris, kuriam joki daktarai ne- 
peliiėjo—l>‘t niusiĮ gyduolės sugražino jam sveika
tą. Jos. Schnarsky iš lieinimau, \Vis., raSo:g[‘A3 
vienį butelį jau sunaudojau ir jaučiuosi sveiku. 
Ta gyduolė yra gera. Šį butelį k| prisiusite, tai 
duosiu savo draugui. Afl Jūsų gyduole pagarsinsiu 
laikruSlyJ.” Frunas Rudzenls, Forest Port, N. Y. 
rašo: ‘-Aplaike# gyduoles suvartojau; jos buvo 
gana pninačlivos ir dėkavoju labai už geras gy
duoles, Vėlinu ir kiliems kreiptis pas tomistus’*. 
Kožniį dienų apturime Šimtus tam panaAių lanktį 
nuo kosi umerių. Jeigu nesijauti sveiku arba sergi, 
tai nelauk ilgiau, prishįsk mum porų murkiu, savo 
tikrų vardų, pravardę ir adresų o mes tomistai nu
siusimo No. 3 kataliogų, didžiausių lietuviškoje 
kalboje,Gi dideli puslapel. Jame telpa teisingi ap
rašymui upie suvirs 200 visokių kūniškų nesveiku
mų, vyrų, moterų ir vaikų. Išaiškina pradžių, 
prležnst į ir pasekmes ligų ir pasako kokias gyduo
les naudoti, kiek Jos kaštuoja ir kur jus gauti. Tel
pa paveikslai ir prekės visokių naujausių electro- 
gydančių aparatų, Roberlnlų daiktų. Magiškų 
aparatų, Brukuojamų ir Rašomų Mašinų, .Stereo- 
skopų ir jiem Paveikslų, Armonikų. Koncertinų, 
Britvų ir daugel kitokių kožnam reikalingų 
daiktų. Nelauk, rašyk Sendlen, dabar, tuojaua.

' — ADRESUOK TEIP ~
JOHN’S SUPPLY HOUSE
PILSEN STATION, CHICAGO, ILL

4 įt I*” IMlENATINįS 
J SALUNAS IR GROSER-SZTORl^

SUGAR NOTCH, PA.
Parduoda Cukru, Kava, Hcrbata, Mesa 

Miltus it- vyska ta kas ira reikalingi 
žmogaus. Teipos-gi prie vietos ramflĮgT^Į 
kinas su milžiniszkaisstiklais, szattum alum 
arietkoiu ir pujkeis cygarais. PriektaĮį 

parduoda SZIPKORT® 
siuncze piningus in visas dt 
svieto grejtai.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir

Istorines Milingos.
Akyvos Istorijos 20o
Nevaloje pas Maurus 50o:
Morkus ir Aurelianas 25c
Trys Vall&yjozai. 25o
Istoryje apie Septynis mokintus Vy

rus 2-Isz gyvenymo kantrabancz? 
ko 8-Apie karalaiti 4- Baisus Ilva 
ras 50c.

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza- 
k-a.

Sierata, Puikus apraszimas. 25.
Ali-baba ir 40 razbaininku, 20o.
Keturios Istoryjost 1-Žibinti bažny 

taiteje. 2-Sugertuves traukije. 3
Abite dūktu Kun. Kerniaus, 4 Bok- 

sztas ant salos Dago. 25c
Abeoela, arba pradže skaitymo ir ra

szymo. 25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

kninga $1.00
Savizrolas, didis klastoris 25o.
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant 

nusidėjimo musu. 2 Senam malu 
nia. 3 Pasaka apie sen ves žmonių 
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap 
si ved imas Motiejus. 6-Auka apkal 
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz 
ku ir juokingu paveikslu 25o.

Lietuviszkas dainorius arba surinky 
mas visokiu dainų $1.00

Tris apsisakos, apie Piningai galva 
žudžei-Ražaneziaus iszgelbsti no 
smerties-Apie Szv. Kristupą 15c

Prieigiausiaus Mokslasangliszko lie 
žuvio be pagelbos kito, apdari 
ta. - 11.00

Lietuviszkas Pasakotis $1.25 
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80o.
Duktė Mariu 25
Malūnas Girrioje 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Viadim. Sok>vio 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzinf 
puiki istorija. 50«

Trys Istorijos apie 1 Ganema sunu 
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina 
Alasnama ir karalių geniusza 8, 
Mieganti pabudusi, 25o,

Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi 
Paszku 2 Atsitikimas senam dva, 
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4 
Apie Smaka ir Nikita 25c. 

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis* brolius. 3 
Apie Varginga Žmogaus sunu ii 
Razbaininka. 25c

Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
venimas 2 Priversta linksmybe. 3 
Varginga žmogaus sunu 4, Apie 
tris uszkeiktas Karaliaus duktė 
res. 25o.

Vaidelota, apisaka isz pirmutines piM 
meczio, iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku, su paveikslais - 50o

Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus 
ir Geras Medėjus - • 25o

Dvi istorijos: Apie Neužmokamas 
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25o

Lietuviszkas Kuinginas 1905. 
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei.

Apie viena kuris norėjo pažint 
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta 
motere.Septinos varnos 25c.

No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor.
renas Seimega mužiko Su kuom 

’-.as karia u jr., nog to dingsta. 85o

Lietuviszkas kuinginas 1904 
No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip ik 

gilukis mainosi -Svirp Du GI 
tuoklei. 25k

No 5. Irlanda-Robertas Velnes M* 
dejus. 2fc-

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tiin
kus Jonas Tvardauokas • Ugnb 
kaime T. . . 25c

No 7. Duktė Starembergo- Baisi kr 
torije- Nagrada už mielaszirdyste 
Meile motinos del sunaus 2§«

No 8. Mus z tynė už mergina - Go 
raitjingas murinas > Kas kai 
tai 26a

KANTORAS

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 & 522 W. South Al. Maiianoy City, Pa.
Turi tuaintfrzima su wĮsais Europinei^ Bankais. Wisi jau ira persitikrinia, jog 

siunati piningaj Į>er muao tarpininkista greieziause nuejna.
Szlmtai Tatsta-ncziu.

Isz wiau s žalia A m e r i k o, per muso rankas siuncsssi kas metas in 
EUROPA, L1ETUWA, PRŪSUS, ROSIJE, AUSTRIJE, 

LENK1JE, ITALUS, IT T. T. IR T. T.
-£9^ NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ. ->9»

1
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Garsingiausias ant vise sviete Ir žinomas kaipa geriau- 
sės specialistas kroniszku Ir uzsisenejusiu Ilgu_ _ _ _ 9

DR. KOLER,
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi 

dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde tukstanezas 
žmonių isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 
varda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin
dami ijn Samaritona tebirio laiko.

Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai deb> J KOLER gydo visas ligas pasekmingai o
uzsisenejuscs ligas inkstu ir rumaliznio, užsiszalilima

▼os, nosies, gerkles, pilvo ir zamu; parku, iszberimn, niežimo, epilepsije, senu ro- 
nu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moierlu 
Ligas o ipacz uzsisenejtįsias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu 
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nii- 
trotyrnas viriszku pajėgu, yeisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai. 
Ne rejke sannatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesse dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina 
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- 
tuviszkai ir lenkiszkai ir ęats duoda ligoniams r<xla, be pagialbos thimocziauB, 
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pitts burgi a.

ADINOS PRIEMIMO^^^Štog’^N-relomb.

DR. KOLER,

233-235 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA.

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi- 
giause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. 
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoj’e kam 
pavesti. Del draugysczlu pristato poikes Szarfis, Juostas, Kepures, Karūnas, 
Špilkų If t t. Su kokiu nore reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ningu b-1 t raarikyte pas mana • gausite teisinga atsakyma.

DOVANAI
VISIEMS

Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuvė 
Puikiausiu armonikų, skripkų, klernotų, triubų, koncertinų ir 
daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Goriausių dziogorių, 
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk 
suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (striolbų), 
kišeninių lompukių, guminių litarų, adresams počėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
lik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų

Puikiausia 
užeiga 

del Lietuviu!
Ir svetingiau- 
•jias priėmimas 
del visu kur ra
site gardia Arielkele 
Ala ir Cigaru. Teip-gi 
-ale del Zubovu ir t. t»

K. Konewko.
98 S. MAIN ST. ASHLEY, PAi

Simonas J. Norkeviczius,
408 W. MAHANOY AVĖ. 
MAHANOY CITY, PA.

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMO
WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del sa- 

Innyku ant pikniku, balu, krik] 
sztynu alų, porteri, vynus, a riet] 
ku ir 1.1. Pristato in namus ain 
ir porteri bonkulem. Gėrimą] 
pirkti pas Norkevicziū yra karną

'..i." ■- - a

STEFAN ROVNIANEK
318 3-RD AVENUE

Pane bloko žemiau no Pittaburglnlo Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka kvantuve visokiu 

gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muse 
nefalszavotas, nes czistus vynus ir arielkos, 
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause mie 
ra ir patarnavimo tik pas mus apturėjo.

muso prekes:
Gera Ilandona Arielka 
Gera Baito Arielka 
Bumas - • ■*
Rūmas Jamaika 
Ginas ... 
l'uogino Arielka * 
Kiaunei . . •
Anlsctos, smagus gėrimas * 
Cthitos spiritas . ■
Slltaito 
Sllvklte, tikrai Lictuvkzka 
Terkelica ... 
Torkelica. tikrai Vengriszka 
Konlakua . - •
KotUakas, Francuzlszkas 
Oljuolino Brandy 
Blackberry 
Rosolįs, gardui gėrimas 
Melfmuogc 
V inniUlo • . •

$2,00 
2,00 
2,00 
4,oo 
2 00 
4,5o 
2,00 
2^)0 
3,oo

■ 2,5o 
4, G o 
2,6o 
6,00 
2,6o 
5,00 
2,oo 
l,6o 
2,5o 
2,50 
2,50

2,5o 3,oo 
2,5o 8.0a 
2,5o 3,00 
5,00 6,00 
2,5*0 3,00 
5,00
2.50 3,00 
2,50
8.50 4,oo 
3,oo 3,5o 
5,oo (J,oo 
3,oo 3,5o 
(1,00
3,00 4,oo 
5,5o
2.50 8,00 
2,oo 2.5o 
8,00 galon 
8,00 galon 
3,oo galon

A M E RI KO N ISZKI 
Ohio raudonas . .
Ohio baltas—saldus 

os, senas, ruksztasKnlif&fnl c_,____ _______
Kalifornijos muMtkatalaa .
KalifOruiaos įbuszkątalas .
Kalifornijos tokalsikaa .
KallftSrni os (4 un-(u) Port Wine
Kallforųį owbzefi V\ Ino . .
KaliForni. os tokalstkas

os_Burgundy, raudonasKuliGjrnl ---- ,, .
Viduriams Kartua Vynas

vynai:
SI,oo Galonai

I, 26 “
J, 60 “
Mo “ 
f,60 •* i 
1,76 “
2,oo “ 
2,oo “ 
l,6o 
2,6o 8,00

Baszlkyte po prekes. Užkalbinimas ant SlO,o< 
Ir dadjfau UŽMOKAU EKSPRESĄ Pennsylranioi 
Ohio Ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek, 
lift Iii Aieuuc * Pittsburg, Pa,

Begk pas Ragažinskai
Kur begi teip elaigai?
Ar Ja v kas ne gerai?

Gerai man ir smagu!
No Ragažinsko sznap. 

selo turiu!
Ir tu kūmai 

neslenetum
Jago tokia a- 
rieika turėtum

Agentas

Columbia
ALAUS

S4-66 N. MAIN STB.

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $6.00. Kas velitų sau ką parsitraukti, togul prisiunčia už 5c 
marką ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
lavonas pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanądos kraštus. Perkupčlai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinime.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

me mume

lioeeasoįįsi
NAUJAUSIAS 
ISZ RADIMAS
DEMUieftieuei iuįH.

Daugybe odos Ilgu paejna no neezvaraja 
užsilaikymo ir tfželk~ręffancLteibgb' 
viduriniu ilgu. DaugumaKwiun>jnMtni 
pleiskanas, slinkimą plaSku* pllnnfyper 
apsileidimą. Gydosi per*neatsl£ad3^a 
daktarus ar agentus, kurto tiF plnlguTfife 
vilioja, o paskui raezote mums, kaa eme* 

 

te daugybe gyduolu isz Invairlu apgaviku 
o pagelbos negavote ir sakote, kad. gal ir 
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldas- 

darodyti; kokis žmogus likosi 
muso gyduolėmis apgautas.) Turit 
kstonczluH orcginallszku padėka 
Tegul nors vienas daktaras parodo mums 
tiek padekavoniu, o mes duosime dideli 
atligynlma. Plika galva sunku gydyti, ja- 

žvilga, tai to pac 
jo jajmąiB, o turi 
>s mąty.tls maži p) 
a BŪteiktlpągelba 
vteųa lileųitfne is 

antlpms nuslunslmedyka info r 
macija su placzlu apraszlmu. Mes nešiu, 
leme prisispyrę savo gyduolu, teisingai 
daktaras to ne vienas ne daro. Kas ri 
persitikrlnt tegul raszo pas mus. Adr

PROF. J. M. BRUIHZA,

irsvOkLlTi, B. i.



Žinios Vietines.
Peilukai darbe,-Lietuviams 

gaibe!
— Kad pjaut tai pjaut.
— Tai ne žmoniszkai, ne 

nekatalikiezkai.
— Uuogos pasibaigi, jau 

grybai užsimezgi.
— Sulaikėme “Saule” del 

keleto. Ka daryt, sauso niekas 
ue klauso.

— Alutis gėrėsi gardžei o 
ypatingai szaltas alutis.

— Szilta! Bus vešu api Ka
lėdas.

— Poni Vroczinskiene su sa 
vo szeimynele persikeli m Ro 
cliester, N. Y. pas savo vyreli, 
kur turi darba fabrike. Dieve 
padek!
U — Draugyste sz. Ludviko 
parengi dydeli piknyka ant 15 
Augusto. Rengkites visi!
— Vieta p. Povilaiczio užemi 
p. M. Varžinskas fotografis 
tas«
'— Panedelije buvo trauki 

mas ziegoreliaus pas p. Budgi 
na, ant paszelpcs p, Szimsaus, 
iszlaimejo p Antanas Lesz 
czinskas.

— Del daugelio pažinstamas 
Joseph G. Morgan locnininkae 
geležinio kromo aut N. Main 
ulyczios numirė 7 ad. Panede 
lio vakara po lyga tik dvieju 
dieniu. Nebaszninkas buvo 49 
m. senumo. Laidotuves atsibu 
vo Ketverge.

— Suvis nauji naminei daig 
tai parsiduoda labai pigei, o 
kas nupirks daigtus ir stuba 
apims.- Dažinokite 619 West 
Centre Str-

— Katrie užmirszo už gazie 
ta užsimoket, tai lykosi sulai

Daktaras Blažejauckas
Atvažiuoje in p. Kazuno ap 

tieka Mahanoy City kas utar- 
nike ir peiliu ' " lyg 5 
po pietų.

Mes Duodame
Tavorinlu*. Štampas.

Uin'IlO Mis Ouodtme
I IcLllU i TeoriniusJUmp

Iszpardavimas.
V isus vasariniu pantapliu ir czeveriku. 
Visas vasarinis apsavilnas parsiduos už 
labai numažinta preke* Ateikite jaigu 
norite pasinaudoti isz szitos progos. 
Vyriu $4 Crossetts czeverikai ir pantaplai 

po $2.98 
$2.98 
$1.50 
$1.69 
$1.98, 
$1.69' 
$1.25

Mergaicziu $1.75 geltoni, raudoni czeverikai 
ir pantaplai po $1.19.
Vaiku $1.25 geltoni oze veri kucziai ir pan

taplai po 85/-.

” $3.50 ”
” $3. Pantaplai
” $2.50 ”

Moterių $3. ”
” $2.50 ”

■ ’’ $2. ”

COMMON SENSE SHOE STORE,
35 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

PUIKEI APDARUOS

MALDA KNIGOS
No.4701 Aukso Altorius ekurink 

apdaru, apkaustitos ir auksinti kn 
zztai, apwalais kampais. $l.Ot

No. 4705 Mažas Naujas A ukso Al 
torius skuriniu apdariu, apkausti 
tos ir auksuoti krasztai su apwalai 
kampais . . i $1.O<

No.4702 AuAbo Altorius szagrim 
skaroje apdaritos, apwali kampai 
auksinti krasztai, lauai puikei ise 
marginta su auksinėms kwietkonu 
labai puiki kningele . $1.26

No.4703 Aukso Altorius minkszt 
apdarai, auksinti krasztai ir apwalf 
kampai, auksuotas križius, paraazw 
ir puikei iszmarginta . $1.54

No.4700 Aukso Altorius apdarit* 
su baltais sloniaus kaulais, pulkui 
abrozelis isz oeluloidos, 8 sidabria* 
medalikais aat-lenougeliu, auksini 
krasztaiBj Iduhpolki knąg'ile $1

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Žmonelei kantrus, laiko 

ei druczei.
— Darbai lyg gerinaei, dyr 

bo trie dienas.
— Parafijonai ne trukus 

užgiedos Alleluje.
— Balsas žmonių, balsas 

Dievo.
— Kaip dirba, anglie skal 

do, o kaip uedyrba tai galvas 
teezkina; tiktai ne visi moka 
galvose skyles drilvot.

— Biznei vos kruta.
— Bus vėl ei krutu, bane, 

trukus pradės brekerei dundet. 
Sure!

— Lždetojiai naujo banko 
nupirko narna ant 10 ir 12 So. 
Main ulyczios, kuri 1 d, Sep
tembers griaus ir statys dyde 
Ii mūra katram talpinsią nau
jas uždėtas bankas.

Philadelphia, Pa - Lietu 
viai ruoezeei apie statymus sa 
liu, Richmoninei jau turi lotus 
nupirkę, ir kontraktoriu sude 
rejo; South pueeje draugystes 
teip pat mitinguojąs apie etaty 
ma Lietuyiezkos sales bet apsi 
rinke da neturi.

— CuKerne Szprekel lietu 
viu tikroji Sacholina pradėjo 
vėl dyrbti, buvo sustoję apie 
500 žmonių dirbt, stovėjo dvi 
nedeles.

— Cukernese szprekel 
ir M i k en o dirba daugiansei 
lietuviai ir lenkai, anglai tik 
tai bosai.

— Lietuvos žmones baimėje 
tevyneje kad valdžia nenusius 
tu prasikaltusius prie sunku 
darbu in _ Sachalino tyrus 
bet atvykę amerikon laisvai 
patis lenda in tokius darbus 
už primokejima 150. ant ady 
nos. Cukernese už 12 adynu 
sunkaus gana darbo, gauna 
§1.80, bet darbas tai tikrai 
kaip Sibyro tyruose. Nuo cu 
kernes darbininko delno kad 
nuimti galima butu skūra, tai 
isz jo delno tas skuros butu 
moteriezkiems czeverykams 
puspadžiai, tokia stora ir su 
muszta ju darbininku delno 
skūra. Jie ten lietuviai, tai vie 
nas kita skaudžiai gena, ir su 
tuomi sunkina patis save, o 
kumpanija labina.

— Vietoje dabar iszvaževu 
šio in Europa kun. Kaulakio 
yra kunigas Bukaviackas.

l?z Lietuvos;
Pasvalis-

(Kauno gubernijos) Turime 
seneli vargoninka Nareika, 
kurs surinkęs niusu parapijos 
jaunuomene, gražiai pramokė 
giedoti ir dainas dainuoti. Nuo 
pradžios turėjo daug vargo, 
bet užtai dabar ir Kitiems gra
žu pasiklausyti, kaip jo choras 
užtraukia: “'Lietuva tėvynė mu 
su”, arba „Ant kalno karklai 
siūbavo“ ir kitas panaezias dai 
nas.

Buvo neseniai mus įrengtas 
vakaras su vaidinimu. Artistai 
mylėtojai gerai sulosze, žmo
nių irgi nemaža susirinko, tik 
dabar isz to vaidinimo priežas 
ties kilo daug nesmagumu. Pel 
nas isz vakaro ketino būti ati
duotas Panevežia realines mo 
kyklos nebasiturintiems moki 
niams. Bet basibaigus vaidini
mui, to vakaro įrengėjas dingo 
ir niekas Jigsziol nežino nei 
kur jis, nei kur pinigai, kurie 
per ta vakara buvo surinkti.

Dadar policija tardo visus 
prie to vakaro buvo piisideju 
sius del tu už biletus surinktu 
ju pinigu.

Kupiškis.
(Ukm. pav) Gegužes men 

aplanke Kupiezki mokescziu 
(podatnoj) inspektorius. Ta 
diena visos didesnes krautuve- 
buvo uždarytos ir krautuvinin 
kai neleido ineiti, nors turėjo 
daug nepatentuotu prekių, h 
viskas pasibaigė, nes protoko 
lo niekur neeuetit >. Per szeszti 
nes buvo ežia akmzuinkai. 
Degtine vienog visur pardavi 
nėjo. Girdeties, kad koki ten 
bėdina žydą nutvėrė ir sustatė 
protokolą, tik ar ilgam?

Nuo pernykezeziu metu isz 
gntelninku, kurie gyvena ant 
valstiecziu žemes, policija pra 
dėjo rinkti naujus mokeicziue 
meto valdybai. Gritelninkai da 
ve gubernatoriui telegrama; 
gubernatorius liepe policijai 
sustoti rinkti mokesezius.

Dabar policijai vėl verezia 
juos mokėti ir miestiecziai 
valsticcziai nežino ar visur teip 
yra, ar tik Kupiszkyje,

Temykite Lietuviai.
Reikalaujanti yvairių daiktų, 
kaip Laikrodėlių, Žiedų, 
Britvų, Armonikų, Koncertinų, 

Smuikų, Klornetų, Brukuojamų ir šnekamų ma
šinų, Liet, knygų ir kitokių visokių daiktų. Tai 
visados kreipkitės pas DAMIJONAITĮ Chicago, 
o iš-čia gausite per pačių lietuviškojo kalboje 
KATALIOGĄ No. 7 dykai, katrame yra šimtai 
visokių daiktų paveikslėliai ir jų k a i n o s. (j 
Chicago’s m. nesiunčia)

Teipgi čia gaunamas Sim. Daukanto L. T. 
paveikslas, miera 22 x 28 colių kaina .. .25c 
Perkupčiai gauna nuošimtin. Adressas:

M. J. DAMIJONAITIS
3256 Union Ave. Chicago, III.

Szitas puikus ziegorells $3.75 
Prieiuek eavo pravarde Ir adre. 
sa o prieiusirn ant nažiuroe jago 
patiks užmokėk $3 75‘ir bus ta
vo, gvartfntinam ant 20 metu su 
moteriezku duodam liga lenclb’ 
geli o su virti vlriszka. Raezlk 
ar nori virlezka ar moterlezka.

■. C. FARBER, 222. 225 Dtirbarn > 

CHICAGO, I'LL.

pagialba mano Klek iro- Kemiszka 
spnsaba. Diržo ncreikalanjct nesziot 
kada pasiliekat! iszgidytai*!

Patvirtinta per 500 iszgidytu.

Dr. OTIalIey.
Geriausias gidytojas gidyme Rupt liros Vy
ru, Motorin ir vaiku be peilo ir operacijos. 
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa,

Sz.itam oflise kalbasi Lietuviszkai ir Leu- 
kiszkai in kur siunskyt visas gromatas.

■nu “Railroad Ziego- 
Šit 1’utentuota.B regu- 

• lutorls užeukaniae 
irezaus, del moterių ar 
, 1S k. Tikro Aukso filed 
ztal ir iezmarglntaB pui
kei, gerai laiko laika o 
yra padirbtas del tu, kt 
reikatauje gera laika už 
laikyt ant vis adoe. Yra 

iGVARANTYTAS ANT 20 METU 
I l’ik per GO dienu slusim 
ant juho adresoaper U. 
o.l). ojrgo potikstal 
užmokėk $5,75 ojago 
ne patiks, nemkek ne 
vieno cento. A T M Y K 
jog kur kitur turėtum 

užmokėt r-/. ta ziegoreli net $35,00. Su kurnu zlego- 
relu duodam puiku lenclugell D I K A I. Kasziklt szedien

EXCELSIOR WATCH CO., 
901 CENTRAL BANK BI.DG*. CHICAGO, I’LL.

Nauja . .
PO wardu:

PUSE PREKES

13IPR Dainų tiktai uz $1.
Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina 
Busidedante isz 390 dainų Rningą 
druczei susiūta ir broszuravota. Kai 
nusipirks, ras visokiu dainų isz vista 
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite dainelu, 
Per ciela meta ant rišu dienelu.

Pardavimas
$30,000 Verties vyriu, jaunikaieziu ir vaiku siutu, 

kelinti, czeveriku, skribelu ir visokiu kitu 
apredimu parsiduos tik už puse prekes

Pradedant neg Petnyczios 24-to Liepos
2:30 POPIET. TIK PER 8 DIENAS

Czia yra Keikta Prekių ir Parsiduos tih
už Apgarsinta Pr^Ke:
8 8 verties siutai tik po 84 81 verties skribeles po 50c.

9 U u 44 44 4.50 81
K) 44 44 44 44 5.00 50c. “ marszkines “ 25c.
12 44 44 44 44 6.00 81 50c.
14 44 44 44 44 7.00 Teip-gi visoki kiti aprėdimai
16 44 44 44 44 8.00 parsidus tik per 8 dienas už
20 44 44 44 44 10.00 puse prekes.

LEO’S DYDELIS SZTORAS
17 ir 19 W. Centre Str.

MAHANOY CITY, PA.

Nusipirkite ir burtu kningele sa 
pagialba kaziru, o kasztuoja knigelfl 
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.

KATALOGAS

KNYGŲ
Malda kningos.

Aukso Altorius arba Didis Szaltisnit 
1,000 puslapio $1.08

Senas ir Naujas Aukso Altorius vi
sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druozei apdaritos $1.08

Balsas Balandėlis arba Mažas Szalti- 
nis 711 puslapiu. 75«.

Garbe Dievui ant Augsztibes 640 
puslapiu. 75®.

Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00 
Vainikelei mažesni už Altorėlius, 

minksztai apdarita ir puikei zala- 
tita 50o.

Aukso Altorius, in puikia skūra su 
apvalais kampais. $1.00

Aukso Altorius, apdirbtas minksztai 
su auksineis papuoszimais apvalais 
krasztais $1.50.

Aukso Altorius puikei apdaryta su 
auksiniu papuoszimu. $1.25

Aukso Altorius apdaryta in balta 
kaula puikaus pavydalo. $1.00

Aukso Altorius, apdarytas in kaula 
su 3 sidabrinėje medalikais. su 
dviem anuoleleis, viražus panaszus 
in altorėli $1.50

Aniolas sargas, minksztai apdaryta 
in skūra apvalais kampais, auksuo 
ti krasztai, visos reikalingos mal
dos geriausia už visas kitas 75o.

Aniolas sargas, druozei apdaryta in 
juoda audima 50o.

Kanticzka apdarita in prūsine juodp 
skūra, puikei iszmarginta $1.00

Kanczia vieszpaties 25o.
Graudus Verksmai lOo.
Stacyjos arba Kalvarija 10o.
Istori ja Szventa, Senojo ir Naujo In- 

statimo. 59o. _
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir 

apdaryta dydole knyga - $3.00
Gyvenimas Visu Szventuju — apda

ryta • - $4^)0

20o 
50o: 
26o. 
25a.

Riverton, 111 - Darbai 
kasiklosia suvisai menkai eina 
dirba po viena ir dvi dienas 
ant nedėlios, tai ne ant pragi 
venimo ne galima užsidirbti.

— Lietuvei labai puikei 
užsilaiko, nėra ne jokiu peezti 
niu kaip dabar alaus nėra. Vi 
sur tiku ir ramu po miesteli.

Szuom laiku Ilinois valsti 
jos mainieriu examinas atsibu 
vineje Springfielde. Examinas 
szitoKis: Kur dirbi ir kaip il
gai dirbės mainosia vardas pra 
varde, kiek aukszczio ir storio 
ir reike §1.00 mokėti už iszda 
vima popieru, o kad katras ne 
turės popieru examino, nepri 
jims in darba kompanija.

Lodi, Ohio.- Darbai ant 
farmu labai gerai eina teipgi 
ir ant geležinkeliu, netviskas 
piszka.

— Lietuviu yra keli, ir tie 
sau malszei sėdi.

Baltimore, Md - Fabriku 
yra mažai, ale ir tie slobnai 
eina dirba tik kėlės dienas, 
žmonių be darbo yra daugybe 
Kriaucziu darbai pradėjo eiti 
geriau, ale uždarbei maži.

— Lietuvei sutikime ir mal 
szei gyvena.

Skuodo valsczius.
(Telsz. pav.). Musu vale 

cziaus ūkininkas Novickis isz 
ruso Chartovicziaus (Urrniu 
sodžius) nusipirko visa ūki 
Padare dokumentus ir davė da 
Ii pinigu. Dasižitojes apie tai 
zemskis liepe dokumentus pa 
naikinti ir pasakė Chartovi 
ežiui neįeisiąs jam parduoti že 
mes lietuviui.

Dr. J. Fropstep
Specialistas Akio Lygas 

Pritaiso akulorius. Stiklinas akis.
Mano darbas kalba del saves, 

Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakara
Ofisas 15 E. Center St.

"PRIEJGIAUSES 
MOKSEAS
ANGLISZKO
LIEZUWIO BE
PAGIALBOS KITO.’

Ira taj praktiezniause 
kninga kokios lig sziol 
Lietuwej turėjo. Ira tejp 
sudėta, jog ka tikt: j pri- 
buwias gnnorius isz Lie- 
tuwos gali in trumpa laj - 
kn pats per sawe iszmok- 
ti Angelskaj sziek tiek 
kalbėt.

Toji kninga druczej 
apdarita in Francuzim 
raudona ir melinaaudima 
ir kasztuoje tiktaj $ 1 
ir kasztus nusiuntimo mes 
apmokame.

Ant galo, tosios knin
gos ira patalpinti klausi
ma j ir atsakimaj del tuju 
katrie nori imtii Ameri- 
konines pilnas popieras.

KANTO R AS

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 & 522 W. South Al. Mahanoy City, Pa.
Turi businę-zioia su wisais Europineis Bankais. \V ibi jau ira (>ersitikriDia, jog 

siunsti pininga] |>er muso tarpininkista greieziause nuęjna. 
suimtai T uLK.stancizil'u.

The wiiu bzalin A m e r i k o, per muso rankas hi u neseni kas metas in 
EUROPA, LIETUWA, PRUSUS, ROSI J S, AUSTRU E, 

LENK1JE, ITAL1JE, IT T, T. IR T. T.
109^ NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ. i

Paskubinkite nusipirkt 
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.

Verte Iii FracnilHiko
KUN. DB. M. JUODYSZ1U8.

Pasiskubynkite nusipirkt, o 
gausite tiktai pas Iždaveje 
tosios kningos po adresu:

D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.

Piningus §2 siuskite Re- 
gistrayotoja gromatoje, ar per 
“Money Order” kuri nupirkite 
ant pacztc, in prasta gromata 
hidekite ir prisunskit.

NAUJA KNYGA 

IstorijeSzventa 
Seno ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Yra tai pirmutine knyga lietuviszks 
su teip puikeis paveikslais, padirbto! 
per europinus artistus. Puiki popien 
Aiszkus drukas. Didelo formato.

Kožnas gėrėsis katras taja knygt 
nusipirks. Norint daug kaszto anl 
iszdavistes tosios knygos padėjome 
vienok pastanavijom 

bab:u’ig:Į I0‘ 50 centu
Teipos-gi turime visokiu dvasiszku 

svietiszku ir istorinu knygų kuriu 
kataloge gausite dykai. Adresą vokite 
‘fiaule7’ Mahanoy

Pigus Vasarinis Tavoras.
.. .......................

Reikaujeme vietos del rudeninio tavorio, todėl, visas 
vasarinis tavoras bus parduotas už pamestinius piningus.

Turime piukiausiu ceiku del szlubiniu szlebiu
Turime daugybe padalytu apredaliu del moteriszkos 

lytse, visiems patinkami. Turime gatavu apredimu del 
kūdikiu prie aplaikima krikszta, už labai maža preke.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

The GLOBĖ Store
I. SUF0W1CZ1US, Locniniukas

122 W. Center uli, Mahanoy City, Pa.

Pigus Pardavimai....
Mes atydareme pigu pardavima aut szito menesio, ant pirmo 
lubu musu kromo, susidedaut isz rakandu, karpetu ir drabu
žiu. Bargensai kožna nedela kolei rasis tavoras.

Sziaudini skribelei - 20c 
50c marszkinei po - 29c 
75c “ “ - 39c
81 skribeles po - 50c
82.75 supamos kreses 81.25 
Medini kėdės 50c- Pinti 81 
Vyriu šutai 85. Vaikinu 84 
Parsiduos po už szitas pre
ke tiktai per szita menesi.

GUINAN’O SZTORAI, 
201 W. Center Str. Mahanoy City, 

38 E. Center Str. Shenandoah, l’a.
125 East Oak Str. Mount Carmel,

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

Capital Stock $125,000.00.
Surplus & Profits $238,000.00.

Suvienituju Walstiju De- 
posytoras.

DU PROCENTĄ MOKAM ANT 
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Harrison Sali- l’residentas, 
fi. M. įiiiŽHillan, Vičc-Prciideol*B 
Ira. W. Harnes, Kaeij«cii

V1ENATYNIS UETUVISZKAS ,

W. RAZttUS, * MOTELIS * LSGWHIYKAS.
7 WASHINGTON STREET, NEW YORK CITY.

Jtgo važiuojeU in ir ia Ameriko tai gulk gnat Laivakortes pigiau kai pi kitur o 
ir visns bankinius reikalus tai ateikyta pas mane, o ir užtaikau visolūuperimu 
ir valgio ir nakvyne pigias kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka taft pristatau 
už darbinyka ant laivo. Taip-gi pasini pinuRiboki u darbus ir rodą duodu vi
same Kotelis randasi ne toli Kastei-Gfirdefl. / Jago kokis apgavikas npretu vėst 
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol dacįsit pas mane.

Su C undone, VINCAS KAŽIKAS.

Vyrsz Puse Milijono
Dekavonlu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia 
szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susine- 
sze su gauje szendienynio vysokio sztaino 
apsigai-syntoju: Jeigu apsergate liga, tai 
aikite pas savo miesto daktaru.
Bet jaigu turite liga gcdinga-privatyszka, 
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu 
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite 
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo 
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz 
EurojK)s, jsztyrias pagerinimo budo gydymą 
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu, 
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais, 
k ai p-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos 
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas 
visoki papuezkai, iszpuolima plauku urnai 
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause 
isztyrta gyduole nuo at pratimo svaiginn- 
cziu gernnu-gyrtybes, kuris su savo žyne 
prijimsroda, žednas, iszsygydinsGYRTIBE 
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna pro- 
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie parasziti 
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumy- 
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskųs 
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna 
neturi ka valgyti, mysliilamas tapti sveiku, 
tai užmoka ant sikio po keletą deselku 
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas uereikes mokėt, galite susiraszite Lie- 
tuviszko kalboje, iszinintingais busite jaigu 
raszisitc pas:

BRUNDZA & CO;
(SPECIALISTS)

Broadway & So. 8th, Bklyn. New York.

Istorines K n iii gos.
Akylos Istorijos
Nevaloje pas Maurus 
Morkus ir Aurelianas 
Trys Vaikyjozai.
Istoryje apie Septynis mokintus Vy

rus 2-Isz gyvenymo kantrabaocai 
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dv>% 
ras 50c.

Puiki Istoryje apie Jonasza Koroza- 
ka. “A

Sierata, Puikus apraszimafi. 
Ali-baba ir 40 razbaininku, 
Keturios Istoryjos*: 1-Žibinti bažny- 

taiteje. 2-Sugertuves traukije. 3 
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Bok- 

sztas ant salos Dago. 25o
Abeoela, arba pradže skaitymo ir ra- 

szymo. 25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele 

kninga $1.00
Savizrolas, didis klasteris 25o.
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant 

nusidėjimo musu. 2 Senam malu 
nia. 3 l’asnka apie senvee žmonių 
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap- 
sivedimas Motiejus. 6-Auka apkal
bėjimo. Teiposgi daugelis svetisz* 
ku ir juokingu paveikslu 25o. 

Lietuviszkas dainorius arba surinky- 
mas visokiu dainų $1.00

Tris apsisakos, apie Piningai galva- 
• žudžei-Ražancziaus iszgelbsti no 

smerties-Apie Szv. Kristupą 15o.
Prieigiausiaus Mokslas angliszko lie

žuvio be pagelbos kito, andari 
ta. $1.00

Lietuviszkas Pasakoris $1.26 
Musu Pasakos 75o.
Pomokslai gražu žmonių per K. To 
toriu 80o.
Duktė Mariu 25
Malūnas Girrioje 85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi

kio Paminėjimai Vladim. Sofovi©- 
yo. 25o

Neužmokamas žiedas 2 Meluzina 
puiki istorike. 50»

50o.
25.

20o.

Negirdetinas <r j- n 
Iszpardavimas 13 Olollll

1000 mastu perkalaus parduosim Qn 
mąstą tiktai už - - . Uvi
Baltas audeklas kuri niekur ne K n 
gausite pigiau - - - v Ui
Visos jokės papuosztos su pui- CH 9Q 
kioni karunkelem po - - vIjvU

Tegul niekas jus ne sulaiko nog szito mil- 
žiniszko iszpardavimo.

HARRY B. FRIEDBERG.
115 W. CENTER STR. MAHANOY CITY.

Kalbame LietuvLzkai, Leukiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai 
ir Vokiszkai. Atekyte o užezedinsyte pinygus.

K-i r A N S
eOBLIOZAiTBH, DAKTARAI .AiGHSW
72 CT-EHIAUBK .3LBUOLB DKL ESOtefll

A’nt KzcstsUr.taio rzHurlu ta
u eA bstoli. rf&a

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

-ooooooo-

Gausyte czionais visokio tavo- 
ro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu, 
Daimantų Muzikaliszku ins
trumentu, k. enciugelu, Špilkų, 
Kožnas diūgtas gvarantintae 
pagal užmok; ta preke, Szlubi- 
nei žiedai žiič »i isz gryno au 
kso ii ne brangus, kas pirk.- 
ave-ra czionais tai nesigailės

George Miller
W. Center Str.

Trys Isterijos apie 1 Ganema sunu 
Abu Ebu. 2. Knningaikszti Zeina 
Alasnama ir karalių geniusza 8. 
Mieganti pabudusi, 25o.

Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi 
Paszku 2 Atsitikimas senam dva. 
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4 
Apie Smaka ir Nikita 25o.

Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis- brolius. 3 
Apie Varginga Žmogaus aunu ii 
Razbaininha. 25o

Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
venimas 2 Priversta linksmybe. 3 
Varginga žmogaus sunu 4, Apie 
tris uszkeiktas Karaliaus dukte
rys. 25o.

Vaidelota, apisaka isz pirmutines put 
meczio, iszimta iuz Lietuviszku už- 
lieku, su paveikslais - 50o

Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus 
ir Geras Medėjus - - 25o

Dvi istorijos: Apie Neužmokamas 
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25o

Lietuviszkas Kniiiginas 1905.
>Jo 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei. 

Apie viena kuris norėjo pažint 
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta 
motere.Septinos varnos 25o.

No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor. 
renas-Sermega mužiko Su kuom 

’:as kariauja, nog to dingsta. 85o

Lietuviszkas kuinginas 1904
No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip te 

gilukis mainosi -Svirp Du Gir 
tuoklei. 25m

No 5. Irlanda-Robertas Velnes Ma» 
dejus. 2Bt>

No. 6.Prasižengėlis - Doras Tim- 
kus Jonas Tvardauokas - Ugah 
kaime T. . . 25a.

No 7. Duktė Starembergo- Baisi te, 
torije- Nagrada už mielaszirdysta. 
Meile motinos del aunaus 25o>

No 8. Musztyne už mergiaa - G& 
nrifejiagas murisas > Kas kaL 
*


